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 بسم هللا الرمحن الرحيم..

احلمدهلل رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ، نبينا حممد وعلى آله وصحبه 
 ، مث أما بعد؛ أمجعني

اجلهل عن النفس مث عن الغري ، وال يتأتى مثل  ورفعَ طلَب العلم ،  وأجل ِّها فإن من أشرف العبادات
املسلم نفسه يف هذه الطريق اليت قال فيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " من  قحمذلك إال أبن ي

 (1) احلديث.سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك هللا به طريقاً من طرق اجلنة .. " 

لصالة والصيام اكالتوحيد و ملسلم هو العلم الذي يقيم به أمور دينه مما ال يسعه جهله؛  وأهم ما يتعلمه ا
والزكاة واحلج ، وكذا ما يتعلق أببواب اخلري والذكر والرب وحسن اخللق مما جعله الشارع سبباً لدخول 

وترمي  ق احلسناتاجلنة ، وما يتعلق أبمور احملرمات من الراب والزان والغيبة والنميمة وغريها مما ميح
 بصاحبها يف انر جهنم والعياذ ابهلل.

هــ و رأيت حاجة البعض ملا ُيَسه ِّل هلم معرفة وضبط 1442مث إين ملا اقرتب شهر رمضان املبارك لعام 
   من كتاب  كتاب الصيام  وتلخيص الصفحات ابختصار هقمت يف هذأحكام دينهم مما يتعلق ابلصيام؛ 

اىل وجزاه هللا بن صاحل الفوزان ـــ حفظه هللا تعبدِّ ع /وغ املرام ( لشيخنا العالمةشرح بليف ) منحة العالم 
عن ا خرياً ـــ ، والذي يعترب كتابه هذا من أهم الشروح للبلوغ وأكثرها متيُّزًا؛ بسبب ما حواه من مسائل 

 .رواايتهعديدة ، وسهولة تناوله هلا ، وبيان لألحكام على األحاديث ، ومجع ألطراف احلديث و 

هـــ ، من أشهر الكتب اليت 852أما منت ) بلوغ املرام ( فهو لإلمام احلافظ ابن حجر العسقالين ت 
مجعت أحاديث األحكام ، وما زال علماء اإلسالم يوصون حبفظه وفهمه ، وقد كتب هللا له قبوالً 

 خري اجلزاء. صنفهوشهرة واسعة وذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء. فجزى هللا م

جاء غري ُمِّل ٍّ ـــ إن شاء هللا ـــ ابألصل ، وجعلته على هيئة أسئلة وأجوبة؛ وأما عن هذا املختصر فقد 
ليسهل ضبطه وفهمه ، وأسأل هللا تعاىل أن جيعله خالصاً لوجهه الكرمي ، وأن ينفعين وينفع القارئ مبا 

 .فيه ، وأن جيزي شارحه وماتنه خري اجلزاء

، أكرم و تعاىل ، وإن أخطأُت فمن نفسي والشيطان ، وهللا تعاىل أعلم وأحكم مث إن أصبُت فمن هللا  
 وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

 كتبه / أمحد بن خفيف النماصي الشمري

 0501863662السعودية _ رفحاء    

وأحمد  ،223وابن ماجه  ،2682والترمذي  واللفظ له، 3641( أخرجه أبو داود 1)

وصححه األلباني في صحيح أبي داود. ،21715  
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 كتاب الصيام

 
 

[ 26ه تعاىل: }}فـَُقوِلِّ إِّين ِّ نََذْرُت لِّلرَّمْحَانِّ َصْوًما{{ ]مرمي: الصيام لغة: اإلمساك، ومن هذا قول
 (1) أي: صمتاً، كما قال ابن عباس وغريه.

 
 وشرعاً: اإلمساك بنية عن املفطرات، من شخص ُمصوص، يف وقت ُمصوص.

هي األكل والشرب واجلماع، وهذه متفق عليها، وما عداها ففيه « عن املفطرات»وقولنا: 
 سيأيت ـ إن شاء هللا ـ يف أحاديث الكتاب. خالف

وقد فرض صيام رمضان يف السنة الثانية من اهلجرة ابإلمجاع، وكان فرض الصيام تدرجييًّا، حيث 
أوجب هللا تعاىل الصيام على التخيري بينه وبني اإلطعام عن كل يوم مسكيناً مع تفضيل الصيام، 

[ مث أوجب 184ُهَو َخرْيٌ َلُه َوَأْن َتُصوُموا َخرْيٌ َلُكْم{{ ]البقرة: قال تعاىل: }}َفَمْن َتَطوََّع َخرْيًا فَـ 
 هللا تعاىل الصيام يف حق غري املريض واملسافر، وقضاًء يف حقهما إذا زال العذر.

 
 ـــــ فوائد الصوم/ 

 للصوم فوائد عظيمة وحكم كثرية، منها:
رح الظاهرة ن له أتثريًا عجيباً يف حفظ اجلواـ أن الصيام من أكرب العون على تقوى هللا تعاىل؛ أل 1

 والقوى الباطنة.
 ـ التعبُّد هلل تعاىل برتك شهوات النفس ومألوفاهتا، ويف هذا يتجلى صدق حمبة العبد لربه. 2

   الصرب.الصوم تربية لإلرادة، وجهاد للنفس، وتعويد على . 3

 

 

 5/220تفسري ابن كثري  رانظ( 1)     
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ئد صحية عظيمة، فهو يطهر البدن من األخالط الرديئة، ويكسبه صحة وقوة، يف الصوم فوا .4
وذلك برتتيب أوقات الوجبات، وإراحة جهاز اهلضم مدة معينة، كما شهد بذلك األطباء 

 املختصون، فعاجلوا مرضاهم ابلصيام.
وقد ثبت يف صيام رمضان فضائل عظيمة، دلت عليها النصوص الصحيحة، وفيه من جزيل 

ر وعظيم الثواب ما لو تصورته نفس صائمة لطارت فرحاً، ومتنَّت أن تكون السنة كلها األج
 رمضان.

وهلذه احلِّكم وغريها فرض هللا تعاىل الصوم على مجيع األمم، قال تعاىل: }}اَيأَيُـَّها الَّذِّيَن آَمُنوا  
َياُم َكَما ُكتَِّب َعَلى الَّذِّيَن مِّْن قـَْبلِّكُ   [ .183*{{ ]البقرة:  ْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ ُكتَِّب َعَلْيُكُم الص ِّ

 لكن ال حتصل هذه الفوائد إال ملن صام صياماً كاماًل عن كل ما حرم هللا.

 

 النهي عن تقدم رمضان بالصوم

 

ُموا َرَمَضا»ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ رضي هللا عنه قَاَل: َقاَل َرُسوُل هللاِ صلّى هللا عليه وسلّم:  1 َن ِبَصْوِم يَْوٍم َوالَ الَ تَقَدَّ

ُمتَّفٌَق َعلَْيِه.«. يَْوَمْيِن، إِالَّ َرُجٌل َكاَن يَُصوُم َصْوماً، فَْليَُصْمهُ   

 معاني الكلمات :

.قوله: )ال تقدموا( أي: ال تسبقوا  

 

: واألحكام مسائلأهم ال  

 

يومين بقصد االحتياط الحديث دليل على النهي عن الصيام قبل ثبوت دخول رمضان بأن يصوم يوماً أو / 1

.لرمضان أو بقصد التطوع، وهذا النهي محمول على التحريم ـ على القول الراجح ـ  

ويستثىن من ذلك من كان له عادة بصوم يوم معني؛ كاالثنني أو اخلميس، أو يصوم يوماً ويفطر 
م و يوماً، فيصادف ذلك قبل رمضان بيوم أو يومني فال أبس، لزوال احملذور، وكذلك من يص

واجباً؛ كنذر، أو كفارة، أو قضاء رمضان املاضي، فكل ذلك جائز؛ ألنه ليس من استقبال 
 رمضان.

وقد حبث العلماء عن حكمة هذا النهي، فقيل: متييز فرائض العبادات عن نوافلها، واالستعداد 
لشرع، للرمضان برغبة ونشاط، وقيل: ألن حكم الصيام معلَّق برؤية اهلالل فاملتقدم عليه ُمالف 

 (1). ورجح هذا احلافظ ابن حجر

 

 .(4/128انظر ) فتح الباري  (1)
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 كحكم صوم يوم الش

رٍّ رضي هللا عنه قَاَل: َمْن َصاَم اليَـْوَم الَّذِّي ُيَشكُّ فِّيهِّ فـََقْد َعَصى َأاَب اْلقَ / 2 مِّ َوَعْن َعمَّارِّ ْبنِّ اَيسِّ اسِّ
 صل ى هللا عليه وسل م.

بَّاَن.ذََكَرُه الُبَخارِّيُّ تـَْعلي  قاً، َوَوَصَلُه اخْلَْمَسُة، َوَصحََّحُه اْبُن ُخَزمْيََة، َواْبُن حِّ
 معاين الكلمات:

املراد بيوم الشك ــ على قول اجلمهور ــ : يوم الثالثني من شعبان إذا  : (اليوم الذي يشك فيه)
يه وسل م:  علحال دون رؤية اهلالل غيم أو قرت، أو غريمها، فهذا ال يصام؛ لقول النيب صل ى هللا

َ َعَلْيُكْم، فََأْكمُِّلوا عِّدََّة َشْعَباَن َثالَثِّنيَ » وهذا نص صريح يف أن يوم الثالثني ال ( .1)« فَإِّْن ُغيب ِّ
 ائلسأهم امل .يصام؛ وألن األصل بقاء شعبان فال تكون تلك الليلة من رمضان إال بيقني

 واألحكام :

م، ؛ ألن صيامه معصية للنيب صل ى هللا عليه وسل  احلديث دليل على حترمي صيام يوم الشك/ 1
وهذا احلديث له حكم الرفع؛ فإن عمارًا رضي هللا عنه لن حيكم هبذا احلكم إال وعنده علم من 

النيب صل ى هللا عليه وسل م، مث هو مؤيد أبحاديث النهي عن استقبال رمضان ابلصوم، وأحاديث 
 األمر ابلصوم لرؤيته.

 ر ابلرؤيةتعليق الصوم والفط

 
ْعُت َرُسوَل هللاِّ صل ى هللا عليه وسل م يـَُقوُل:  3 إَِّذا »ـ َعنِّ ابنِّ ُعَمَر رضي هللا عنهما قَاَل: َسِّ

ُتُموُه َفُصوُموا، َوإَِّذا رَأَيـُْتُموُه فََأْفطُِّروا، فَإِّْن ُغمَّ َعَلْيُكْم فَاْقُدرُوا َلهُ   . ُمتـََّفٌق َعَلْيهِّ.«رَأَيـْ
 :  «.ْن ُأْغمَِّي َعَلْيُكْم فَاْقُدُروا َلُه َثالَثِّنيَ فَإِّ »َولُِّمْسلِّمٍّ

 :  «.فََأْكمُِّلوا اْلعِّدََّة َثالَثِّنيَ »َولِّْلُبَخارِّي ِّ
 .«فََأْكمُِّلوا عِّدََّة َشْعَباَن َثالَثِّنيَ »ـ َوَلُه يف َحدِّيثِّ َأِبِّ ُهَريـَْرَة رضي هللا عنه:  4

 الكلمات:معاين 

 رمضان.: أي إذا رأيتم هالل (رأيتموه )إذا

َ اهلالل وُغطي بغيم أو َقرَتٍّ وحنو ُغمَّ( )فإن  ه.: أي ُسرتِّ

(1909( أخرجه البخاري )1)  
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: بضم الدال أو كسرها، أي: أبلغوه قدره؛ وهو متام ثالثني يوماً بدليل الرواايت له( )فاقدروا
 املذكورة.

 واألحكام: سائلأهم امل

ذا ثبتت طر إ/ احلديث دليل على وجوب صيام رمضان إذا ثبتت رؤية هالله، وعلى وجوب الف1
رؤية هالل شوال، وأن حكم الصوم والفطر معلَّق ابلرؤية ولو كانت بواسطة املراصد واآلالت 

 اليت تكرب املرئيات؛ ألن ذلك رؤية ابلعني املشاهدة.
/ احلديث دليل على أنه ال عربة ابحلساب يف إثبات دخول الشهر وخروجه، وقد نقل شيخ 2

ألن النيب صل ى هللا عليه وسل م علَّق (. 1)لصحابة على ذلك اإلسالم ابن تيمية وغريه إمجاع ا
احلكم ابلرؤية ال ابحلساب، والرؤية يدركها اخلاص والعام، واجلاهل والعامل، وهذا من رمحة هللا 

 تعاىل بعباده، وتيسريه عليهم.

َ ليلة الثالثني بغيم أو قرت أنه تك3 ل عدة شعبان م/ احلديث دليل على أنه إذا ُغمَّ اهلالل وُسرتِّ
 ثالثني يوماً، وال يصام يوم تلك الليلة.

 

 االكتفاء بشهادة الواحد يف دخول رمضان

 
 ـ َعنِّ ابن ُعَمَر رضي هللا عنهما قَاَل: تـََراَءى النَّاُس اهلِّاَلَل، فََأْخرَبُْت َرُسوَل هللاِّ صل ى هللا عليه 5

ُتُه، َفَصاَم، َوَأَمَر النَّاسَ  بَّ  وسل م َأين ِّ رَأَيـْ َيامِّهِّ. َرَواُه أَبُو َداُوَد، وَصحََّحُه اْبُن حِّ  اَن، َواحْلَاكِّم.بِّصِّ
إِّين ِّ  ـ َوَعنِّ اْبنِّ َعبَّاسٍّ رضي هللا عنهما: َأنَّ َأْعَرابِّيًّا َجاَء إِّىَل النَّيبِّ ِّ صل ى هللا عليه وسل م فـََقاَل: 6

ْشَهُد َأنَّ حُمَمَّدًا َرُسوُل أَتَ »، قَاَل: نـََعْم. قَاَل: «إِّالَّ هللُا؟أََتْشَهُد َأْن اَل إِّلَه »رَأَْيُت اهلِّاَلَل، فـََقاَل: 
 اخْلَْمَسُة، َوَصحََّحُه اْبُن َرَواهُ «. فََأذ ِّْن يفِّ النَّاسِّ اَي بِّاَلُل: َأْن َيُصوُموا َغداً »، قَاَل: نـََعْم. قَاَل: «هللاِّ؟

بَّاَن، َورَجََّح النََّسائِّيُّ   إِّْرَساَلُه. ُخَزمْيََة، َواْبُن حِّ
 معاين الكلمات :

 : اندِّ وَأعلِّم.( أذ ِّنْ ) 

 واألحكام: املسائلأهم 

4/127وفتح الباري  207/ 25( انظر: الفتاوى 1)  
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يف العدد الذي تقبل شهادته يف دخول شهر رمضان ، فقيل : يكفي شخص / اختلف العلماء 1
واحد ، سواء كان رجاًل أو امرأة ، وقيل : ال يقبل إال اثنان . واألول أرجح بداللة حديث 

 الباب.

 خروج شهر رمضان فال يقبل فيه إال اثنان عدالن ثقتان يف قول اجلمهور.أما 

/ احلديث دليل على استحباب ترائي اهلالل ليلة الثالثني من الشهر، لقوله: )تراءى الناس 2
 اهلالل( وال سيما من رزقهم هللا تعاىل حدة يف البصر.

ذا اإلمام أو من ينيبه اإلمام يف ه/ : احلديث دليل على أن من رأى اهلالل فإنه خيرب برؤيته 3
 الشأن إلعالنه للناس.

 ؟هل يلزمه الصيام/ من رأى هالل رمضان و رُدَّ قوله ، مسألة

اجلواب/ قيل : يلزمه الصوم ، وهو قول أكثر الفقهاء ، وقيل : ال يلزمه ؛ ألن اهلالل ما هل  
 (1) .ن تيميةواشتهر ال ما رُئي ، وهذا رواية عن اإلمام أمحد ، اختارها اب

 / إن رأى هالل شوال َورُدَّ قوله ، فهل يفطر وحده ؟مسألة

اجلواب/ ال يفطر؛ ألن هالل شوال ال يثبت شرعاً إال بشاهدين، وهنا رآه واحد. وهذا قول 
 أمحد، وأِب حنيفة، ومالك.

 والقول الثاين: أنه يفطر سرًّا، وهو قول الشافعي، وابن حزم.
 يفطر؛ تبعاً للجماعة، واحتياطاً يف ابب الصوم، وهللا تعاىل أعلم. واألول أرجح، وهو أنه ال

 
 بيان أن الصيام ال بد  له من نية

َمْن مَلْ يـُبَـي ِّتِّ »ـ َعْن َحْفَصَة ُأم ِّ اْلُمؤمِّنِّنَي رضي هللا عنها، َعنِّ النَّيبِّ ِّ صل ى هللا عليه وسل م قَاَل:  7
َيامَ  َياَم قـَْبَل اْلَفْجرِّ َفاَل صِّ ْمِّذِّيُّ إِّ «. َلهُ  الص ِّ يحِّ َوْقفِّهِّ، َرَواُه اخْلَْمَسُة، َوَماَل النََّسائِّيُّ َوالرت ِّ ىَل تـَْرجِّ

بَّاَن.  َوَصحََّحُه َمْرُفوعاً اْبُن ُخَزمْيََة َواْبُن حِّ
 : َياَم لَِّمْن مَلْ يـَْفرِّْضُه مَِّن الل ْيلِّ »َولِّلدَّارَُقْطينِّ ِّ  «.اَل صِّ

 معاين الكلمات :

  أي مل ينوِّ من الليل.: (بَـي ِّتِّ يُـ مَلْ  )َمنْ 

114/ 25( انظر الفتاوى 1)  
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 واألحكام: ملسائلاأهم 

/ احلديث دليل على أن الصيام ال بد  له من نية؛ كسائر العبادات، وهذا أمر جممع عليه، 1
والنية معناها: القصد واإلرادة، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا: )اتفق العلماء على أن 

 (1)الة، والصيام، واحلج، ال تصح إال بنية( العبادة املقصودة لنفسها؛ كالص
/ الصيام الذي ال بد  له من النية؛ هو صيام رمضان، أو قضاء رمضان، أو صيام النذر، وأما 2

 صيام التطوع فسيأيت إن شاء هللا تعاىل بعد هذا.

 / كيف تكون النية يف الصيام؟مسألة

زء من غدًا فقد نوى، وتصح النية يف أي جاجلواب/ النية حملها القلب، فمن خطر بباله أنه صائم 
والقبلية تصدق على كل جزء من أجزاء الليل، ويؤيد ذلك « قبل الفجر»أجزاء الليل، لقوله: 

 ومن دالئل النية قيام الصائم للسحور وهتيئته له وإن مل ،«من الليل»رواية ابن ماجه والدارقطين: 
 يقم.

 ة واحدة أول يوم من رمضان؟/ هل يلزم لكل يوم نية؟ أو يكفي نيمسألة

 على قولني:اختلف العلماء / اجلواب
األول: أنه جيزئ الصائم نية واحدة جلميع الشهر، ما مل يقطع صومه بسفر أو مرض، وهذا القول 

 .مذهب مالك وإسحاق ورواية عن أمحد؛ ألن صوم الشهر عبادة واحدة ال بد منها

و األصح؛ ألن املسلمني مجيعاً لو سألتهم لقال كل وهذا هقال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا: " 
واحد منهم: أان انو الصوم من أول الشهر إىل آخره، وعلى هذا فإذا مل تقع النية يف كل ليلة 
حقيقة فهي واقعة حكماً؛ ألن األصل عدم قطع النية، وهلذا قلنا: إذا انقطع التتابع لسبب 

 النية، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس واليبيحه، مث عاد إىل الصوم فال بد من جتديد 
 (2)".  يسع الناس العمل إال عليه

القول الثاين: أنه يلزم الصائم نية مستقلة لكل يوم، ألن صوم كل يوم عبادة مستقلة، يدل على 
 (3) ذلك أن فساد صيام بعض أايم الشهر ال يفسد بعضها اآلخر.

 

 .18/257الفتاوى  (1)
 6/356الشرح املمتع  (2)
 وتقدم ترجيح الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا للقول األول. (3)
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 حكم نية صوم التطوع من النهار، وحكم قطعه

، فـََقاَل:  8 ُّ صل ى هللا عليه وسل م َذاَت يـَْومٍّ ـ َعْن َعائَِّشَة رضي هللا عنها قَاَلْت: َدَخَل َعَليَّ النَّيبِّ
ُقْلَنا: ُأْهدَِّي لََنا ، مثَّ َأََتاَن يـَْوماً آَخَر، فَـ «فَإِّين ِّ إِّذاً َصائِّمٌ » ، قـُْلَنا: الَ، قَاَل:«َهْل عِّْندَُكْم َشْيٌء؟»

 ، فََأَكَل. َرَواُه ُمْسلٌِّم.«َأرِّينِّيهِّ، فـََلَقْد َأْصَبْحُت َصائِّماً »َحْيٌس، فـََقاَل: 
 

 معاين الكلمات :

 يعين لألكل.:  ( َهْل عِّْندَُكْم َشْيٌء؟ 0

 : احليس هو طعام يطبخ فيه متر ولنب جمفف ويضاف هلما السمن. ( ُأْهدَِّي لََنا َحْيسٌ ) 

 واألحكام: ملسائلأهم ا

/ احلديث دليل على أن صوم التطوع ال يلزم فيه تبييت النية من الليل، وإمنا جيوز بنية من 1
ه أنشأ الصيام ن، وظاهره أ« فَإِّين ِّ َصائٌِّم...»، قلنا: ال، قال: « َهْل عِّْندَُكْم َشْيٌء؟»النهار، لقوله: 

 يف احلال. وهذا مذهب اجلمهور، وهو قول مجاعة من الصحابة.

ـــ وشرط صحة صيام النفل من النهار أال أييت مبنافٍّ للصوم قبل أن ينوي، من أكل أو شرب أو 
 مجاع؛ فإن فعل شيئاً من ذلك مل يصح صومه؛ ألنه تناول مفطرًا بعد الفجر.

 
 يام من أي وقت يف النهار ؟/ هل جيوز أن يبتدئ يف الصمسألة

حتديد منتصف النهار كحد أقصى، وال جيوز أن ينوي الصوم  بعض الصحابةورد عن اجلواب/ 
 بعده، وهو قول أِب حنيفة وأصحابه.

وذهب الشافعي يف اجلديد وأمحد إىل صحة صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده؛ ألن 
 ة من النهار مل تفرق بني إحداث النية قبل الزوال وبعده.النصوص الدالة على جواز الصوم ابلني

 
 / هل يثاب ثواب يوم كامل، أو ال يثاب إال من النية؟مسألة
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 :نياجلواب/ اختلفوا على قول

األول: أنه ال يثاب إال من وقت النية فقط، وهذا قول الشافعية واحلنابلة، لقوله صل ى هللا عليه 
، وهذا مل ينو الصوم إال بعد مضي جزء « ، وإمنا لكل امرئ ما نوىإمنا األعمال ابلنيات»وسل م: 

 من النهار، فليس له من الثواب إال املقدار الذي نواه.
 . والقول الثاين: أنه يثاب على النهار كله، وهذا قول احلنفية، وبعض فقهاء احلنابلة

 تعاىل أعلم. واألول أقوى من جهة الدليل، والثاين أقرب إىل سعة فضل هللا، وهللا
/ احلديث دليل على جواز قطع صوم التطوع وأنه ال جيب إمتامه ولو بدون عذر، لكن ينبغي 2

للصائم مراعاة املصلحة يف إمضاء صومه أو فطره؛ فإن حقق فطره مصلحة أفطر، كما أفطر 
زل به نالنيب صل ى هللا عليه وسل م ملا وجد من األكل ما يعينه على طاعة هللا تعاىل، وكما لو 

ضيف، أو دعاه أخوه املسلم إىل وليمة واملصلحة تقتضي إفطاره؛ فإن مل يوجد مصلحة فاألفضل 
 إمتام الصوم.

 
 استحباب تعجيل اإلفطار

 
اَل يـََزاُل النَّاُس »ـ َعْن َسْهلِّ ْبنِّ َسْعدٍّ رضي هللا عنهما: َأنَّ َرُسوَل هللاِّ صل ى هللا عليه وسل م قَاَل:  9

َرْيٍّ َما عَ   ُمتـََّفٌق َعَلْيهِّ.«. جَُّلوا اْلفِّطرَ ِبِّ
: مِّْن َحدِّيثِّ َأِب ُهَريـَْرَة رضي هللا عنه، َعنِّ النَّيبِّ ِّ صل ى هللا عليه وسل م قَاَل:  10 ْمِّذِّي ِّ قَاَل »ـ َولِّلرت ِّ

 «.هللُا عز  وجل: َأَحبُّ عَِّبادِّي إَِِّلَّ َأْعَجُلُهْم فِّْطراً 

 واألحكام: ملسائلاأهم 

ل على استحباب تعجيل اإلفطار واملبادرة به حني حلول وقته، وهو غروب احلديث دلي/ 1
 الشمس، وهذا هو هدي النيب صل ى هللا عليه وسل م، فيجب اتباع هديه والتمسك بسنته.

 ويف تعجيل اإلفطار تيسري على الناس، وبُعد عن صفة التنطع والغلو يف الدين.

أصحاب حممد صل ى هللا عليه وسل م أسرع الناس  قال عمرو بن ميمون األودي رمحه هللا: )كان
 (1)إفطارًا، وأبطأهم سحوراً( 

 4/199إسناده صحيح  الفتح:وقال احلافظ يف  ،4/226 قعبد الرزاأخرجه ( 1)
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 الرتغيب يف السُّحور

 
َتَسحَُّروا فَإِّنَّ »ـ َعْن أََنسِّ ْبنِّ َمالِّكٍّ رضي هللا عنه قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ صل ى هللا عليه وسل م:  11

 ُمتـََّفٌق َعَلْيهِّ.«. يفِّ السُُّحورِّ بـَرََكةً 
 معاين الكلمات :

: بفتح السني؛ ما يؤكل وقت السحر، وهو آخر الليل، وبضم السني: الفعل، وهو ( السَّحور) 
 أكل السحور.

 واألحكام: ملسائلا أهم

ة ًا كثريًا وبركة عظيمة ديني/ احلديث دليل على أن الصائم مأمور ابلسُّحور؛ ألن فيه خري 1
 ودنيوية، وذِّْكره صل ى هللا عليه وسل م للربكة من ابب احلض على السحور والرتغيب فيه.

وهذا األمر يف هذا احلديث أمر استحباب ال أمر إجياب، وقد نقل ابن املنذر اإلمجاع على ذلك، 
ومني والوصال: أن يصوم يبدليل أن النيب صل ى هللا عليه وسل م واصل وواصل أصحابه معه، 

 فأكثر وال يفطر، بل يصوم النهار مع الليل، كما سيأيت ـ إن شاء هللا ـ.
 أن يف السحور بركة دينية ودنيوية، وهي امتثال أمر النيب صل ى هللا عليه وسل م واالقتداء به./ 2

 ومن بركة السُّحور التـََّقو ِّي على العبادة وحفظ قوة البدن ونشاطه،

فصل ما »السحور ُمالفة أهل الكتاب ـ اليهود والنصارى ـ قال النيب صل ى هللا عليه وسل م: ـــ ويف 
 (1)«.  صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحوربني

 ومن بركة السُّحور القيام آخر الليل للذكر والدعاء والصالة، وذلك مظنة اإلجابة.
صل أبقل كان اإلنسان ال يشتهيه؛ فإنه حي  وعلى هذا فينبغي احلرص على السُّحور وعدم تركه ولو

ما يتناوله اإلنسان من مأكول أو مشروب، ولو جبرعة لنب، ليحصل على هذه الربكة والفوائد 
 العظيمة، وهللا املستعان.

 

 

 ( اخرجه مسلم.1)
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 ما يستحب اإلفطار عليه

 
إَِّذا َأْفَطَر »سل م قَاَل: يبِّ ِّ صل ى هللا عليه و ـ َعْن َسْلَماَن ْبنِّ َعامِّرِّ الضَّيب ِّ ِّ رضي هللا عنه، َعنِّ النَّ  12

. َرَواُه اخْلَْمَسُة، َوَصحََّحُه اْبُن «َأَحدُُكْم فـَْليُـْفطِّْر َعَلى مَتْرٍّ، فَإِّْن مَلْ جيِّْد فـَْليُـْفطِّْر َعَلى َماءٍّ، فَإِّنَُّه َطُهورٌ 
بَّاَن َواحلَاكِّمُ   .ُخَزمْيََة َواْبُن حِّ

 واألحكام: ملسائلاأهم 

/ احلديث دليل على مشروعية اإلفطار على متر، وهو ايبس مثر النخل، وقد ورد يف حديث 1
أنس رضي هللا عنه قال: )كان رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م يفطر على رُطََباتٍّ قبل أن يصلي؛ 

 (1)فإن مل يكن رطبات فتمرات؛ فإن مل يكن مترات حسا حسوات من ماء(. 

فضل هو الرَُّطب إن تيسر؛ ألنه أشهى وأنفع يف وقته، مث التمر عند عدم فهذا يدل على أن األ
 «.فإنه طهور»الرطب، مث املاء عند عدم التمر، لقوله صل ى هللا عليه وسل م: 

وقد أثبت الطب احلديث الفائدة العظمى من كون الصائم يفطر على متر؛ بل قبل ذلك العالمة 
 هللا عليه وسل م على الرطب أو التمر أو املاء تدبري لطيفابن القيم، فذكر أن فطر النيب صل ى 

، ذلك أن الصائم يستنفد يف هناره عادًة معظم وقود جسده، ويكون قد اخنفض عنده (2)جدًّا 
سكر الدم، وال سيما يف آخر هنار الصيام، الذي من أدلته ما يشعر به الصائم من ضعف وكسل، 

بدن إىل نشاطه؛ ألن املعدة تستطيع هضم املواد السكرية وابلفطر على الرطب أو التمر يعود ال
يف التمر، فيستفيد اجلسم منها يف أقصر وقت، مع ما يف التمر من الفوائد العظيمة، واملواد 

 الالزمة للجسم، ويف هذا ـ أيضاً ـ فائدَتن أخراين:
م، بل عد هنار الصيااألوىل: أن املعدة ال ترهق مبا يقدم إليها فجأة من صنوف األطعمة احلارة ب

يرد عليها ابلتدريج، وذلك ابإلفطار على الرطب أو التمر، مث الفصل بصالة املغرب، مث تناول 
 الطعام بال إسراف.

الثانية: أن االقتصار على التمر عند اإلفطار حيدُّ من جشع الصائم فال يُقبل على طعامه يلتهمه 
سنة ـ أيضاً ـ يشغل كذلك عن املبادرة ، فإن هذا مع أنه خالف ال(3)دون مضغ أو تذوق 

 حبضور صالة املغرب مع اجلماعة، بل قد تفوت ابلكلية.
 فإن مل جيد الصائم مترًا أفطر على املاء، واملاء يطفئ هليب املعدة وحرارة الصوم، وينظفها، كما

 قرر ذلك الطب احلديث.

 
  حسن.حديث  وقال:رجه أحمد وأبو داود والترمذي أخ (1)

 .وللحديث طرق أخرى عن أنس يشد بعضها بعضا  

 4/313انظر: زاد المعاد البن القيم  (2)

 126الغذاء ال الدواء ص  انظر: (3)
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 ومحكم الوصال يف الص                                       

، فـَقَ  13 اَل ـ َعْن َأِبِّ ُهَريـَْرَة رضي هللا عنه قَاَل: هَنَى َرُسوُل هللاِّ صل ى هللا عليه وسل م َعنِّ اْلوَِّصالِّ
ُل؟ قَاَل:  ْثلِّي؟ إِّين ِّ »رَُجٌل مَِّن املُْسلِّمِّنَي: فَإِّنََّك اَي َرُسوَل هللاِّ تـَُواصِّ  أَبِّيُت يُْطعُِّمينِّ َرِب ِّ َوأَيُُّكْم مِّ

تَـُهوا َعنِّ اْلوَِّصالِّ َواَصَل هبِِّّْم يـَْوماً، مُث يـَْوماً، مثَّ رََأُوا اهلِّالَ «َوَيْسقِّيين َلْو »َل، فـََقاَل: ، فـََلمَّا أَبـَْوا َأْن يـَنـْ
تَـُهوا. ُمتـََّفٌق َعَلْيهِّ.« أتََخََّر اهلِّاَلُل َلزِّْدتُُّكمْ  نَي أَبـَْوا َأْن يـَنـْ  َكاْلُمَنك ِّلِّ هَلُْم حِّ

 معاين الكلمات :

 : هو وصال الصائم بني يومني ال يفطر يف الليل.( الوصال )
 يطعمين رِب ويسقيين: مجلة تعليلية لبيان الفرق بينهم وبينه، املانع من األسوة فيه، واملراد ابلطعم
والسقي: ما يعطيه هللا تعاىل له من قوة الطاعم والشارب الستغنائه عن الطعام والشراب مبا فيه 

ال عاىل واألنس مبناجاته فال يتأثر ابلوصال، وأما غريه صل ى هللا عليه وسل م فقلبه من ذكر هللا ت
حيصل له ذلك، وليس احلديث على ظاهره وهو أنه طعام وشراب حسي؛ ألنه لو كان كذلك مل 

 يكن مواصاًل.

 : أي: كاملعاقب هلم.( كاملنكل هلم)  

 واألحكام: ملسائلاأهم 

الصيام منهي عنه، واحلكمة من النهي عنه؛ ما فيه من / احلديث دليل على أن الوصال يف 1
الضرر احلاصل أو املتوقع، وإهناك البدن، والتعرض للتقصري يف بعض وظائف الدين من إمتام 

 الصالة واإلكثار من تالوة القرآن، أو الوظائف األخرى.

 / ما حكم الوصال؟مسألة

 ل:اجلواب/ اختلف العلماء يف حكم الوصال على ثالثة أقوا
 .األول: أن الوصال حمرم، وهذا مذهب األئمة الثالثة؛ أِب حنيفة ومالك والشافعي

كيل النيب صل ى هللا عليه وسل م أبصحابه َقَصَد هبا التن إن مواصلةواستدلوا أبدلة: منها قوهلم 
 وليس التقرير، لقوله: )كاملنكل هلم( وما كان طريقه العقوبة ال يكون من الشريعة.

ثاين: أن الوصال جائز إن قدر عليه، وهذا مروي عن عبد هللا بن الزبري، فقد روى ابن القول ال
  (1)أِب شيبة عنه أنه واصل مخسة عشر يوماً. 

 ( مصنف ابن أِب شيبة. إسناده صحيح.1)
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القول الثالث: التفصيل، وهو جواز الوصال إىل السَحر، مع أن املبادرة ابلفطر أفضل، وما زاد 
 على ذلك فهو مكروه. وهذا قول اإلمام أمحد.

هذا القول ابن القيم، فقال: )إنه أعدل األقوال وأسهله على الصائم، وهو يف احلقيقة  ورجَّح
مبنزلة عشائه إال أنه أتخر، فالصائم له يف اليوم والليلة أكلة، فإذا أكلها يف السحر كان قد نقلها 

 (1)من أول الليل إىل آخره، وهللا أعلم(. 

 عليه هم على اخلري والتأسي ابلنيب صل ى هللااحلديث دليل على حرص الصحابة رضي هللا عن/ 2
 وسل م؛ ألنه ملا هناهم عن الوصال، قالوا: إنك تواصل؛ أي: فنحن نتأسى بك ونواصل.

 

 ما جيب على الصائم تركه

 
هِّ، َواْلَعَمَل بِّ  َمْن مَلْ َيدَْع قـَْوَل الزُّورِّ »ـ َوَعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ صل ى هللا عليه وسل م:  14

 َوأَبُو َداُوَد، َواللْفُظ َلُه. َرَواُه اْلُبَخارِّيُّ،«. َواجْلَْهَل، فـََلْيَس هللِّ َحاَجٌة يفِّ َأْن َيدََع َطَعاَمُه َوَشَرابَهُ 
 معاين الكلمات:

: كل قول مائل عن احلق إىل الباطل، فيدخل فيه كل كالم حمرم من الكذب، ( قول الزور) 
، والشتم، والغيبة،   والنميمة، وشهادة الزور.والسب ِّ

: هو العمل بكل فعل حمرم فيه عدوان على الناس من الظلم، واخليانة، والغش، ( العمل ابلزور) 
وأخذ املال، وإيذاء الناس، وحنو ذلك، كما يدخل فيه االستماع أو النظر إىل ما حرم هللا تعاىل 

 من األغاين وآالت اللهو والطرب.
 .وهو جمانبة الرشد يف القول والعمل: هو السََّفُه، ( اجلهل) 

 واألحكام: ملسائلاأهم 

احلديث دليل على أنه جيب على الصائم أن حيفظ صومه مما يؤثر عليه وينقص ثوابه، وذلك 
ابلتحلي مبكارم األخالق، والبعد عن سيئها من قول الزور والعمل به واجلهل؛ فإن هذه األخالق 

 يزداد قبحها يف الصيام.وإن كان منهيًّا عنها كل وقت، لكن 

  .وإن وقت الصائم ألَنفُس وأغلى من أن ينفق يف هذه املهلكات

2/38( زاد المعاد 1)  
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 حكم القبلة واملباشرة للصائم

 
 ـ َعْن َعائَِّشَة رضي هللا عنها قَاَلْت: َكاَن َرُسوُل هللاِّ صل ى هللا عليه وسل م يـَُقب ُِّل َوُهَو َصائٌِّم، 15

ُر َوُهَو َصائٌِّم، َوَلكِّ  ْربِّهِّ. ُمتـََّفٌق َعَلْيهِّ، َواللَّْفُظ لُِّمْسلِّم.َويـَُباشِّ  نَُّه َأْمَلَكُكْم إلِّ
 َوزَاَد يفِّ رَِّوايَةٍّ: يفِّ رََمَضاَن.

 معاين الكلمات:

 : بفتح اهلمزة والراء، هو الشهوة وحاجة النفس.( اأَلَربُ ) 
 حاجة النفس: بكسر اهلمزة وسكون الراء، هو العضو وهو الذكر، وقد يطلق على ( اإلِّْربُ ) و

 (1) أيضاً.

 واألحكام:املسائل أهم 
/احلديث دليل على أنه جيوز للصائم أن يقب ل زوجته وأن يباشرها، وال يؤثر ذلك على الصيام 1

 وال ينقص ثوابه.
واملراد ابملباشرة: التقاء البشرتني ابللمس وحنوه، فهي أعم من التقبيل، وتطلق على اجلماع، لكنه 

 غري مراد هنا.
، قال: سألت عائشة ما حيرم عليَّ من امرأيت وأان وقد  أخرج الطحاوي بسنده عن حكيم بن عَِّقالٍّ

 ( 2)صائم؟ قالت: )فرجها(.
وأخرج عبد الرزاق بسنده عن مسروق قال: سألت عائشة ما حيِّلُّ للرجل من امرأته صائماً؟ 

 (3)قالت: )كل شيء إال اجلماع(. 

أملككم إلربه( على أن الصائم إذا خشي من املباشرة حَتَرَُّك دل قوهلا رضي هللا عنها: )وكان / 2
شهوته، أو َتَدرَُّجُه إىل اجلماع أنه جيب عليه ترك التقبيل واملباشرة، سدًّا للذريعة؛ وألن حفظ 

 الصيام من اإلفساد واجب، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب.
 .فإن قب ل الصائم أو ابشر فأنزل فسد صومه

ل أو ابشر فخرج منه مذي مل يفسد صومه يف أصح قوِل العلماء؛ ألنه خارج أشبه البول، فإن قبَّ 
  وهللا تعاىل أعلم.

 
42\( ذكره الخطابي في " إصالح غلط المحدثين " ص1) حكم احلجامة للصائم  

، قال في فتح الباري: إسناده إلى حكيم صحيح.2/95( شرح معاني اآلثار 2)  

، قال الحافظ في الفتح: إسناده صحيح.4/190( المصنف 3)  
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َّ صل ى هللا عليه وسل م اْحَتَجَم َوُهَو حُمْرٌِّم، َواْحتَ  16 َجَم ـ َعْن اْبنِّ َعبَّاسٍّ رضي هللا عنهما: َأنَّ النَّيبِّ

 َرَواُه اْلُبَخارِّيُّ. َوُهَو َصائٌِّم.
ـ َوَعْن َشدَّادِّ ْبنِّ َأْوسٍّ رضي هللا عنه، َأنَّ َرُسوَل هللاِّ صل ى هللا عليه وسل م أََتى َعَلى رَُجلٍّ ـ  17

ُم يفِّ رََمَضاَن، فـََقاَل:  ْلَبقِّيعِّ ـ َوُهَو حَيَْتجِّ ُم َواملَْحُجومُ »ابِّ ْمِّذِّيَّ، . َرَواُه اخْلَْمَسُة إِّالَّ ال«َأْفَطَر احْلَاجِّ رت ِّ
بَّاَن.  َوَصحََّحُه َأمْحَُد، َواْبُن ُخَزمْيََة، َواْبُن حِّ

؛ َأنَّ َجْعَفَر ْبَن َأِبِّ  18  ـ َوَعْن أََنسِّ ْبنِّ َمالِّكٍّ رضي هللا عنه قَاَل: َأوَُّل َما ُكرَِّهْت احلَِّجاَمُة لِّلصَّائِّمِّ
 ُّ ، مثَّ رَخََّص «َأْفَطَر َهَذانِّ »صل ى هللا عليه وسل م فـََقاَل: طَالِّبٍّ اْحَتَجَم َوُهَو َصائٌِّم، َفَمرَّ بِّهِّ النَّيبِّ

ُم َوُهَو َصائٌِّم. َرَوا ، وََكاَن أََنٌس حَيَْتجِّ ُّ صل ى هللا عليه وسل م بـَْعُد يفِّ احلَِّجاَمةِّ لِّلصَّائِّمِّ ُّ النَّيبِّ ُه الدَّارَُقْطينِّ
 َوقـَوَّاُه.

 الكالم على صحة هذه األحاديث:

« ائماحلجامة والقيء للص»، ابب «الصيام»فقد أخرجه البخاري يف كتاب باس م ا حديث ابن عأ
 ( ولفظه: )احتجم النيب صل ى هللا عليه وسل م وهو صائم(.1938)

وقد طعن يف حديث ابن عباس الدال على اجلواز كبار احلفاظ، كاإلمام أمحد، وابن املدين، وابن 
قال غري حمفوظة، و « وهو صائم»لوا: إن لفظة معني، وحيىي بن سعيد القطان، وأبو حامت، وقا

  (1).«(وهو حمرم»إمنا « للصائم»مهنا: )سألت أمحد عن احلديث، فقال: ليس فيه 

أم ا حديث شداد بن أوس فهذا احلديث يف إسناده اختالف، ويف متنه اضطراب، وقد اختلفت 
يين، ابن املدو خاريفيه كلمة أهل العلم، واألكثرون على تصحيحه، فممن صححه اإلمام الب

وإسحاق بن إبراهيم، وعثمان الدارمي، والعقيلي، والنووي، وآخرون، وممن ضعفه احلافظ أبو 
 حامت، واإلمام الشافعي.

كن لوقال عن رجاله: )كلهم ثقات، وال أعلم له علة(، فقد رواه الدارقطين  أنسوأم ا حديث 
، رةيث منكر، شاذ اإلسناد، ويف متنه نكاتعقبه ابن عبد اهلادي بكالم نفيس، مفاده أن هذا حد

أفطر »جعفر بن أِب طالب رضي هللا عنه قتل يف غزوة مؤتة وهي قبل الفتح، وحديث:  ها أننم
 .كان عام الفتح بعد قتل جعفر رضي هللا عنه« احلاجم واحملجوم

 

 25/253( الفتاوى 1)
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 واألحكام: سائلأهم امل

 صائم أم ال؟هل احلجامة تفطر ال :املسألة األوىل

القول األول: أهنا ال تفط ِّر الصائم ، بدليل حديث ابن عباس وفيه " أن النيب صلى هللا عليه 
وسلم احتجم وهو صائم"، وهذا قول اجلمهور، ومنهم األئمة الثالثة، أبو حنيفة ومالك 

 والشافعي.

 .وتقدم الكالم على أن هذه اللفظة غري حمفوظة ، وأن احملفوظ هو" وهو حمرم"

القول الثاين: أن احلجامة تعترب من املفط ِّرات ومن املفسدات للصوم ، وهذا مذهب اإلمام أمحد، 
 واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم

أفطر احلاجم »واستدل أصحاب هذا القول حبديث شداد بن أوس رضي هللا عنه وفيه: 
 نه يضعفه، وأما احلاجم فألنه ميص الدم.، فاحملجوم يفطِّر بسبب خروج الدم؛ أل«واحملجوم

 (1)وهذا مذهب اإلمام أمحد، واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم.

هو قول اجلمهور، وأن احلجامة كانت تفط ِّر يف أول األمر مث نسخ هذا  والذي يظهر ــ وهللا أعلم ــ
 احلكم.

 رَخََّص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يفويدل ذلك حديث أِب سعيد رضي هللا عنه قال: )
  (2)القبلة للصائم، ورخص يف احلجامة(. 

قال ابن حزم: إسناده صحيح، فوجب األخذ به؛ ألن الرخصة إمنا تكون بعد »قال احلافظ: 
وظاهر أحاديث ( 3)العزمية، فدل على نسخ الفطر ابحلجامة، سواء أكان حامجاً أو حمجوماً 

 عن أحاديث النهي. اجلواز أهنا متأخرة

ول أبن ، فعلى الق[  أخذ الدم للتحليل: مسألة ] يتفرع على مسألة احلجامة  :املسألة الثانية
 احلجامة تفطر الصائم يكون أخذ الدم الكثري للتحليل يفطر الصائم؛ فإن كان يسريًا مل يؤثر.

 .أكان كثريًا أم قليالً  وأما على القول أبن احلجامة ال تفطر فأخذ الدم ال يفطر مطلقاً، سواء
أما الرعاف وخروج الدم من اجلرح والسن إذا مل يبلعه فهذا ال يفطر مطلقاً، سواء أكان كثريًا أم 
قليالً؛ ألنه خرج بغري اختياره، واألصل صحة الصوم إال بدليل صحيح يدل على فساده، وهللا 

 تعاىل أعلم.

 
(3/242وما بعدها(، )تهذيب مختصر السنن  81(، )حقيقة الصيام البن تيمية: ص 4/350:) ال مغني ر( انظ1)  

(، فتح 6/205( المحلى)3« ) (.4/75وصححه األلباني في اإلرواء )  (3/345النسائي في الكبرى ) ه( أخرج2)

(.4/178الباري )  
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 حكم الكحل للصائم

 
َّ صل ى هللا عليه وسل م اْكَتَحَل يفِّ رََمَضاَن، َوُهوَ ـ َعْن َعائَِّشَة رضي  19  َصائٌِّم. هللا عنها، َأنَّ النَّيبِّ

.  َرَواُه اْبُن َماَجْه ِبِِّّْسَنادٍّ َضعِّيفٍّ
ْمِّذِّيُّ: اَل َيصِّحُّ فِّيهِّ َشْيٌء.  قَاَل الرت ِّ

 
 الكالم على صحة احلديث: 

بقية أصحاب الكتب الستة ، وأفراده  احلديث ضعيف ، وهو مما انفرد به اإلمام  ابن ماجه عن
قال الرتمذي: )ال يصح عن النيب صل ى هللا عليه وسل م يف هذا الباب  يغلب عليها الضعف.

 . أي: مل يصح عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف الكحل للصائم ال أمر وال هني.(1) شيء(

 أهم املسائل واألحكام: 

 تحال الصائم على قولني:اختلف العلماء يف حكم اك :مسألةــ 1
 القول األول: أن الصائم ممنوع من االكتحال وأنه يـَُفط ُِّر، وهذا مذهب اإلمام أمحد.

واستدلُّوا مبا أخرجه أبو داود أن النيب صل ى هللا عليه وسل م أنه أمر ابإلمثد املُروَّح عند النوم، 
 (2)«.ليتقه الصائم»وقال: 

 يل أنه جيد طعم الكحل يف احللق.كما استدلوا أبن العني منفذ، بدل
القول الثاين: جواز اكتحال الصائم وأنه ال يؤثر على صيامه مطلقاً، سواء وجد طعمه يف حلقه أم 

 ( 3).ال، وهو قول احلنفية والشافعية، ورجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية
 واستدلوا حبديث الباب، وألن العني ليست منفذًا، فلم يفطر ابلداخل منها.

؛ ألنه مل يثبت عن النيب صل ى هللا عليه وسل م يف ذلك شيء، واألصل صحة ا هو الراجحوهذ
الصيام إال بدليل صحيح صريح يدل على فساده، والكحل ال يفطر ولو وجد طعمه يف حلقه؛ 

 ألنه ليس أبكل وال شرب، وال مبعىن األكل والشرب، والعني ليست منفذًا هلما.
حيتاج الناس إىل معرفة حكمه، فلو كان يفطر الصائم لبيَّنه النيب والكحل مما تعم به البلوى و 

 صل ى هللا عليه وسل م كما بنيَّ غريه من املفطرات، فلما مل يبينه دلَّ على أنه ال يؤثر على الصائم.
يُقاس على الكحل قطرة العني؛ ألهنا يف معىن الكحل، ومثل ذلك قطرة األذن، ملا : ــ مسألة2

  تقدم.

3/105( جامع الترمذي: 1)  

( وهو حديث منكر كما نقل أبو داود 2377أخرجه أبو داود في سننه )( 2)

 عن اإلمامين أحمد وابن معين

 73حقيقية الصيام البن تيمية ص  ،6/348المجموع  ،1/126الهداية ( 3)

 .وما بعدها
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طرة األنف فإهنا تفطر إذا دخل ذلك يف جوفه؛ ألن األنف منفذ يصل إىل املعدة، وحلديث وأما ق
 . وهللا تعاىل أعلم.(1)«. واَبلِّْغ يفِّ االْستِّْنَشاقِّ إِّالَّ َأْن َتُكوَن َصائِّماً »لقيط بن صربة: 

 
 حكم صوم َمن أكل أو شرب انسياً 

 
َي َوُهَو »قَاَل َرُسوُل هللاِّ صل ى هللا عليه وسل م: ـ َعْن َأِبِّ ُهَريـَْرَة رضي هللا عنه قَاَل:  20 َمْن َنسِّ

 َفٌق َعَلْيهِّ.ُمتـَّ «. َصائٌِّم، فََأَكَل َأْو َشرَِّب، فـَْلُيتِّمَّ َصْوَمُه؛ فإمنا َأْطَعَمُه هللُا، َوَسَقاهُ 
ياً َفاَل َقَضاَء َعَلْيهِّ َواَل  »ـ َولِّْلَحاكِّم:  21 يٌح.«َكفَّارَةَ َمْن َأْفَطَر يف رََمَضاَن اَنسِّ  . َوُهَو َصحِّ

 الكالم على صحة الرواايت:

 .فقد أخرجها الشيخان يف الصحيحني أما الرواية األوىل

فسندها حسن، من أجل حممد بن عمرو بن علقمة؛ فإن فيه كالماً من قبل  الثانيةالرواية وأما 
 تقدم. لف، كما)صدوق، خيطئ(، وهو حسن احلديث ما مل خيا«: التقريب»حفظه، قال عنه يف 

وأورد احلافظ الرواية الثانية ألهنا أعم مما قبلها، فيدخل فيها األكل والشرب واجلماع، وحنو ذلك 
 مما يفطر.

 أهم املسائل واألحكام: 
/ احلديث دليل على أن من أكل أو شرب فصومه صحيح ال نقص فيه، وال إمث عليه؛ إذ ال 1

ه ه، وهلذا أضاف النيب صل ى هللا عليه وسل م إطعامقصد له يف ذلك؛ بل هو رزق ساقه هللا إلي
 .وسقيه إىل هللا تعاىل، وليس عليه قضاء

أفطر يف شهر  من»/ قاس الفقهاء على األكل والشرب بقية املفطرات، لقوله يف الرواية الثانية: 2
 «.رمضان انسياً فال قضاء عليه وال كفارة

 عتبار الغالب.ــ وختصيص األكل والشرب يف احلديث إمنا هو اب

ــ وهذا احلكم يف الصائم فرد من أفراد القاعدة العظيمة اليت دل عليها قوله تعاىل: }}رَبَـَّنا الَ 
َنا َأْو َأْخطَْأاَن{{ ]البقرة:  يـْ ْذاَن إِّْن َنسِّ [ ، وقد صحَّ أن هللا تعاىل قال إجابة هلذا الدعاء: 286تـَُؤاخِّ

  (2): )قال: نعم(.)قد فعلت( ، ويف رواية

( أخرجه األربعة1)    

200_199أخرجه مسلم ( 2)  
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ــ ومن رأى صائماً أيكل أو يشرب يف هنار رمضان انسياً وجب عليه إعالمه وتذكريه؛ ألن هذا من 
 .ابب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، واألكل والشرب يف هنار رمضان منكر

 أثر القيء على الصيام

 
َمْن َذرََعُه الَقيُء : »ى هللا عليه وسل مـ َعْن َأِبِّ ُهَريـَْرَة رضي هللا عنه قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ صل  ــ 22

ُّ.َرَواُه اخْلَْمَسُة، َوَأَعلَُّه َأمحَْ «. َفاَل َقَضاَء َعَلْيهِّ، َوَمنِّ اْستَـَقاَء فـََعَلْيهِّ الَقَضاءُ   ُد، َوقـَوَّاُه الدَّارَُقْطينِّ
 الكالم على صحة احلديث:

 ( 1)أنه غري حمفوظ. ليس من هذا شيء(. قال اخلطاِب: يريد قال اإلمام أمحد: )

 (2) مل يصح. وقال البخاري:

 (3)وعلة احلديث: تفرد هشام بن حسان به كما نقل اإلمام الدارمي. 

ومما يدل على ضعفه أن اإلمام البخاري روى عن أِب هريرة رضي هللا عنه أنه قال: )إذا قاء فال 
ما أفىت أبو هريرة رضي هللا عنه اً . ، ولو كان هذا احلديث اثبت(4)يفطر، إمنا خُيرج وال يُوجل..(.

 ِبالفه، فكأن البخاري يرى صحة املوقوف على أِب هريرة رضي هللا عنه دون املرفوع.

 أهم املسائل واألحكام:

 : هل القيء من املفطرات أم ال؟مسألة
القول األول: أن القيء يفسد الصوم إذا كان عمدًا ، أم ا إن غلبه القيء فال شيء عليه حلديث 

 ، وهذا مذهب مجهور العلماء ، وقد علل شيخ اإلسالم ذلك : أبن القيء يضعف البدن. لبابا

واستدل اجلمهور ـ أيضاً ـ حبديث أِب الدرداء رضي هللا عنه أن رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م 
 (5)قاَء فأفطر... احلديث. 

 نها أن هذا جمرد فعل وهو الأن احلديث ُمتلف يف إسناده ، وم لكن أجيب عنه أبجوبة منها :
  يدل على الوجوب.

/3(  معالم السنن 1)  

 1/92(  التاريخ الكبير 2)

 347_346/ 1(  سنن الدارمي 3)

 ، وسنده صحيح 4/173(  فتح الباري4)

 ( أخرجه أبو داود ، والنسائي في الكبرى ، وأحمد.5)
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 هريرة وهو قول ابن عباس وأِب عليه،سواء كان عمدًا أو مغلوابً  يفطر،أن القيء ال  القول الثاين:
وابن مسعود رضي هللا عنهم؛ واستدلوا أبنه مل يصح عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف ذلك 

 تاج األمة إىل معرفة حكمه. وهللا أعلم.مع أن القيء مما تعم به البلوى وحت شيء،

 حكم الصيام يف السفر

 
ْتحِّ َعْن َجابِّرِّ ْبنِّ َعْبدِّ هللاِّ رضي هللا عنهما، َأنَّ َرُسوَل هللاِّ صل ى هللا عليه وسل م َخَرَج َعاَم اْلفَ  ــ 23

، َفَصاَم ال َعا بَِّقَدحٍّ مِّْن َماءٍّ فـََرفـََعُه، نَّاُس، مثَّ دَ إِّىَل َمكََّة يفِّ رََمَضاَن، َفَصاَم َحىتَّ بـََلَغ ُكَراَع الَغمِّيمِّ
ُأولئَِّك »َحىتَّ َنَظَر النَّاُس إِّلَْيهِّ، مثَّ َشرَِّب، َفقِّيَل َلُه بـَْعَد َذلَِّك: إِّنَّ بـَْعَض النَّاسِّ َقْد َصاَم، قَاَل: 

 «.اْلُعَصاُة، ُأولئَِّك اْلُعَصاةُ 

: َفقِّيَل َلُه: إِّنَّ النَّاَس قَ  َا يـَْنظُروَن فِّيَما فَـ َويفِّ َلْفظٍّ َياُم، َوإِّمنَّ َعْلَت، َفَدَعا بَِّقَدحٍّ مِّْن ْد َشقَّ َعَلْيهُِّم الص ِّ
 َماءٍّ بـَْعَد اْلَعْصرِّ، َفَشرَِّب. َرَواُه ُمْسلٌِّم.

ُد ِبِّ قـُوَّ  ـــ 24  َعَلى ةً َوَعْن مَحَْزَة ْبنِّ َعْمرٍّو اأَلْسَلمِّي رضي هللا عنه، أَنَُّه قَاَل: اَي َرُسوَل هللاِّ! َأجِّ
َيامِّ يفِّ السََّفرِّ، فـََهْل َعَليَّ ُجَناٌح؟ فـََقاَل َرُسوُل هللاِّ صل ى هللا عليه وسل م:  هَِّي رُْخَصٌة مَِّن هللاِّ، »الص ِّ

َا َفَحَسٌن، َوَمْن َأَحبَّ َأْن َيُصوَم َفاَل ُجَناَح َعَلْيهِّ   ٌم.َرَواُه ُمْسلِّ «. َفَمْن َأَخَذ هبِّ
 مِّْن َحدِّيثِّ َعائَِّشَة، َأنَّ مَحَْزَة بن َعْمرٍّو َسَأَل.« املُتَفقِّ »َوَأْصُلُه يفِّ  ـــ 25

 معاين الكلمات:

 بضم الكاف، جبل أسود طويل على يسار الطريق، شبيه ابلكراع.ُكراع :  ( راع الغميمكُ )  
( كيالً، 64: بفتح الغني، اسم وادٍّ على طريق مكة إىل املدينة، يبعد عن مكة )( الغميم) و

 د أهل تلك اجلهة بربقاء الغميم، وهو وادي ُعسفان، وينتهي مصبه يف البحر األمحر.ويعرف عن

 أهم املسائل واألحكام: 

 / حكم الصوم يف السفر:املسألة األوىل

القول األول: جواز الصوم يف السفر ، وهذا مذهب اجلمهور من أهل العلم حلديث الباب حيث 
ل: فر ، واستدلوا ــ أيضاً ــ حبديث أنس رضي هللا عنه قاصام النيب صلى هللا عليه وسلم وهو مسا

)كنا يف سفر مع النيب صل ى هللا عليه وسل م فلم يعب الصائم على املفطر وال املفطر على 
 ( 1)الصائم(.

.1118، ومسلم 1947( أخرجه البخاري 1)  
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القول الثاين: أنه ال جيزئ الصوم يف السفر. وهو مذهب داود الظاهري وابن حزم؛ ألن هللا تعاىل 

مٍّ ُأَخَر{{ ]البقرة: قال: }}َفَمْن كَ  ْنُكْم َمرِّيًضا َأْو َعَلى َسَفرٍّ َفعِّدٌَّة مِّْن َأايَّ [ ، ولقوله 184اَن مِّ
وحلديث جابر  ،« ُأولَئَِّك الُعَصاُة، ُأولَئَِّك الُعَصاة»صل ى هللا عليه وسل م يف حق الذين صاموا: 

 قد ظلل ى زحاماً ورجالً رضي هللا عنه قال: )كان رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م يف سفر فرأ
 (1)(.  «لَْيَس مَِّن اْلربِّ ِّ الصَّْوُم يفِّ السََّفرِّ »، قالوا: صائم، قال: « ما هذا؟»عليه، فقال: 

؛ لقوة أدلته، وأما اآلية فليس فيها دليل على عدم إجزاء صوم والصواب هو القول األول
آن، من أايم ُأخر، والسنة تبني القر املسافر لو صام؛ وإمنا فيها أن املسافر إذا أفطر فعليه عدة 

ولو كان الصيام يف السفر ال جيزئ ما فعله النيب صل ى هللا عليه وسل م وال أحد من أصحابه، وهم 
 .أعلم منا مبراد هللا تعاىل يف كتابه

 وأما قوله: )أولئك العصاة( فإمنا قاله النيب صل ى هللا عليه وسل م يف حق املخالفني الذين مل ميتثلوا
أمره هلم ابإلفطار حني شق الصيام على الناس، وال ريب أن الفطر متعني يف هذه احلالة، وعدم 

 االمتثال معصية.
بدليل  ، فإمنا قاله فيمن شق عليه الصيام،« لَْيَس مَِّن اْلربِّ ِّ الصَّْوُم يفِّ السََّفرِّ »وأما حديث: 

 و ال يفعل ما ليس برب.السياق؛ ألن النيب صل ى هللا عليه وسل م صام يف السفر، وه
واحلق أن القول بوجوب الفطر يف السفر إعراض عن األحاديث الدالة على جواز الصيام، وهي  

 كثرية.

يف السفر  القائلون جبواز الصوم الفطر؟ اختلفأيهما أفضل يف السفر: الصوم أم  /املسألة الثانية
 يف ذلك.

و مذهب أِب حنيفة والشافعي؛ ألن النيب القول األول: أن الصوم أفضل إذا مل توجد مشقة، وه
قد صاما ( 2). عنهبن رواحة كما يف حديث أِب الدرداء رضي هللا  وعبد هللاصلى هللا عليه وسلم 

 يف السفر، وألنه أسرع يف إبراء الذمة.

ذهب اإلمام أمحد وأصحابه. ودليلهم هو مو القول الثاين: أن الفطر أفضل ولو مل توجد مشقة، 
َا َفَحَسنٌ »اب، فإن قوله: حديث الب أن الفطر أفضل؛  يدل على« هَِّي رُْخَصٌة مِّن هللاِّ َفَمْن َأَخَذ هبِّ

اَل ُجَناَح َوَمْن َأَحبَّ َأْن َيُصوَم فَ »وألنه قال يف الصيام:  ،ألن هللا تعاىل حيب أن تؤتى رخصه
  (3)«. َعَلْيه

1115، ومسلم 1949( أخرجه البخاري 1)  

  1122ومسلم  1945( أخرجه البخاري 2)

1115 ومسلم 1946( أخرجه البخاري 3)    
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ر عليه وأسهل له فهو أفضل يف القول الثالث: أن األفضل هو األيسر، فمن كان الفطر أيس
حقه، ومن كان الصوم أسهل عليه فهو أفضل. وهذا قول عمر بن عبد العزيز، وجماهد، وقتادة، 

 واختاره ابن املنذر.
 جتتمع به األدلة الكثرية يف موضوع الصيام يف السفر ويعمل هبا كلها. وهذا قول قوي

املدة وقصرها، وال بني السفر الطارئ  واعلم أنه ال فرق يف جواز الفطر يف السفر بني طول
لغرض، أو املستمر كسائقي الطائرات وسيارات األجرة، لعموم األدلة، والرخصة يف اإلفطار 

  .منوطة ابلسفر؛ ألنه مظنة املشقة

ال يشرتط حصول املشقة، فلو سافر على الطائرة ـ مثاًل ـ فله الفطر؛ ألنه مسافر فارق بلده، ـــ 
 م.وهللا تعاىل أعل

 

 حكم الكبري الذي ال يطيق الصيام

 
َص للشيخ الكبري َأْن يـُْفطَِّر، َويُْطعَِّم َعْن ُكل ِّ يـَْومٍّ  ـــ 26  َعنِّ اْبنِّ َعبَّاسٍّ رضي هللا عنهما قَاَل: رُخ ِّ

ُّ، َواحْلَاكُِّم، َوَصحََّحاهُ   .مِّْسكِّيناً، َواَل َقَضاَء َعَلْيهِّ. َرَواُه الدَّارَُقْطينِّ
 حكام:أهم املسائل واأل

 ام؟وهو غري قادر على الصي املريض الذي ال يرجى برؤه وأ/ ماذا يفعل الكبري املسألة األوىل

هذا األثر دليل على أن الشيخ الكبري الذي ال يستطيع أن يصوم أن له أن يفطر ويطعم عن كل 
 يوم مسكيناً، وليس عليه قضاء.

 يشق عليه الصيام؛ كاملريض امليؤوس من ومثل ذلك املرأة الكبرية العاجزة عن الصيام؛ وكذا من
برئه، وهو ال يقدر على الصيام، فهذا ملحق ابلشيخ الكبري؛ ألنه لن يتمكن من القضاء ما دام 

 مرضه مالزماً له على الدوام.

وقول ابن عباس رضي هللا عنهما هو املعتمد يف هذه املسألة، والظاهر أنه ال ُمالف له من 
  وحيتمل أنه َسعه من النيب صل ى هللا عليه وسل م. الصحابة رضي هللا عنهم،

  (1) ذلك.وقد نقل ابن املنذر، وابن حزم اإلمجاع على 

.47، مراتب اإلجماع ص53( اإلجماع ص1)  
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كيف يكون اإلطعام عن املريض أو الكبري؟/  املسألة الثانية  

خيري الكبري العاجز عن الصيام ومن يف حكمه يف اإلطعام بني أن يفرقه حباً على املساكني، لكل 
وبني أن يصنع طعاماً ويدعو إليه من املساكني ، ( جراماً تقريباً 563من الرب، ومقداره )واحد ُمدٌّ 

بقدر األايم اليت أفطرها، ملا ورد عن أنس رضي هللا عنه أنه ضعف عن الصوم عاماً فصنع َجْفَنَة 
( 1).ثَريدٍّ، ودعا ثالثني مسكيناً فأشبعهم  

 

 حكم مجاع الصائم يف هنار رمضان

 

 َرُسوَل َأِبِّ ُهَريـَْرَة رضي هللا عنه قَاَل: َجاَء رَُجٌل إِّىَل النَّيبِّ ِّ صل ى هللا عليه وسل م فـََقاَل: َهَلْكُت ايَ  ـ َعنْ ــ 27
، قَاَل: «ُد َما تـَْعتُِّق رَقـََبًة؟َهْل جتِّ »، قَاَل: َوقـَْعُت َعَلى اْمَرَأيتِّ يفِّ رََمَضاَن، فـََقاَل: «َوَما َأْهَلَكَك؟»هللاِّ، قَاَل: 
ت ِّنَي فَـ »، قَاَل: اَل، قَاَل: «فـََهْل َتْسَتطِّيُع َأْن َتُصوَم َشْهَرْينِّ ُمتَـَتابَِّعنْيِّ؟»اَل، قَاَل:  َهْل جتُِّد َما ُتْطعُِّم سِّ
ُّ صل ى هللا عليه وسل م بَِّعَرقٍّ فِّيهِّ مَتٌْر فـََقاَل: «مِّْسكِّيناً؟ َ النَّيبِّ ، «َذاَتَصدَّْق هبِّ »، قَاَل: الَ، مثَّ َجَلَس، فَُأيتِّ

ُّ صل ى هللا َك النَّيبِّ َها َأْهُل بـَْيتٍّ َأْحَوُج إِّلَْيهِّ مِّنَّا، َفَضحِّ  عليه وسل م َحىتَّ فـََقاَل: َأَعَلى َأفْـَقَر مِّنا؟ َفَما َبنْيَ الَبـَتَـيـْ
َيابُُه، مثَّ قَاَل:   «.اْذَهْب فََأْطعِّْمُه َأْهَلكَ »َبَدْت أَنـْ

َعُة، واللَّْفُظ لُِّمسْ  .َرَواُه السَّبـْ  لِّمٍّ

 معاين الكلمات:

 : وقعت يف اإلمث الذي يهلكين.( هلكتُ ) 
: بفتح العني والراء، هو الزبيل، ويسمى: القفة والسفيفة، كما ذكر ابن امللقن، وذكر ـ أيضاً ـ أن ( بَِّعَرقٍّ ) 

 الَعَرق عند الفقهاء ما يسع مخسة عشر صاعاً، وذلك ستون مدًّا، لكل مسكني مد .

 : اهلمزة لالستفهام، والتقدير: أأتصدق به على أفقر منا؟( ا؟أَعَلى أفقر من) 
 : ما وسط البتيها، أي: البيت املدينة، ومها حرََّتها الشرقية، شرقي البقيع، وتسمى: َحرَّة( ما بني البتيها) 

 واقم، والغربية غرِب سلع، وتسمى: حرة الوبرة، واحلرة: أرض تعلوها حجارة سود.

 هرت، واألنياب: مجع انب، وهي السن اليت خلف الرابعية.: ظ( بدت أنيابه) 
  أهم املسائل واألحكام:

، وسنده صحيح.207/ 2أخرجه الدارقطني ( 1)  
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احلديث دليل على عظم اإلمث يف مجاع الصائم يف هنار رمضان، لقول الرجل: )َهَلْكُت(، وقوله صل ى هللا ــ 1
لك، ولو مل يكن  هذا مهه النيب صل ى هللا عليه وسل م على أن فعله ، فأقرَّ « َوَما َأْهَلَكَك؟»عليه وسل م: 

  (1).كذلك هلوَّن عليه األمر، ويف حديث عائشة رضي هللا عنها قال: )اْحرَتَْقُت(

 :وهي على الرتتيباحلديث دليل على أن من جامع يف هنار رمضان وجب عليه أغلظ الكفارات، ــ 2
 أ ـ عتق رقبة. ومجهور العلماء يشرتطون كوهنا مؤمنة.

 هرين متتابعني ال يتخللهما فطر، إال لعذر كمرض وحنوه.ب ـ فمن مل جيد فصيام ش
 ج ـ فإن مل يستطع، فإطعام ستني مسكيناً.

 / لو أنه جامع أهله وهو صائم قضاًء _ يف غري رمضان _ فهل عليه كفارة اجلماع؟مسألة

 اجلواب: أن هذه الكفارة ُمتصة ابجلماع يف رمضان.
القضاء وال كفارة عليه؛ ألن الكفارة خاصة برمضان؛ ألن فإن جامع يف قضاء رمضان فسد صومه، وعليه 

 له حرمة خاصة، فالفطر انتهاك هلا، ِبالف القضاء؛ فإن األايم متساوية ابلنسبة له.

احلديث دليل على جواز األكل من طعام الكفارة ملن وجبت عليه إذا كان معسراً والتصدق على أهله، ــ 3
خذه أنه كفارة وليس صدقة، وهذا ظاهر احلديث، كما يقول احلافظ، وهذا بناًء على أن الَعَرق الذي أ

بشرط أن يكون اإلنسان قد ُأعطيها كما يف هذا احلديث، أما إذا كان هو الذي دفعها فليس له أن أيكل 
 منها، بل يدفعها إىل مستحقها.

يه العلم عما وقع فاحلديث دليل على أن من وقع يف أمر حمرم ومل يعرف حكم الشرع؛ أن يسأل أهل ــ 4
ُمالفاً للشريعة، وأن خياف من سوء عاقبته، وهذا له نظائر كما يف قصة العسيف، وقصة ماعز رضي هللا 

 عنه، وغريمها.

 / من جامع زوجته هنار رمضان انسياً أو جاهاًل، هل عليه كفارة أم ال؟مسألة

 اجلواب: اختلف العلماء فيها على قولني:

يفيد ألنه قال " هلكُت" ف؛ مذهب اجلمهور من العلماءعليه قضاء وال كفارة، وهو القول األول: أنه ليس 
 ابلنسيان واجلهل.العذر  أدلةلعموم أنه كان عاملاً ابحلكم ، ِبالف اجلاهل والناسي، و 

 

.1112، ومسلم  1953( أخرجه البخاري 1)  
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القول الثاين: أن الناسي كالعامد جتب عليه الكفارة والقضاء؛ ألن اجلماع أعظم املفطرات، وألنه ال يتصور 
وقوع النسيان يف اجلماع، وألن الرسول صل ى هللا عليه وسل م ترك استفسار اجملامع يف هنار رمضان هل كان 

 عن عمد أو نسيان.

 وتقدم. «من أفطر يف رمضان انسياً فال قضاء عليه وال كفارة»لقوة دليله، ولعموم:  والقول األول أرجح

 رمضان_  كفارة أم ال؟/ هل على املرأة اليت جيامعها زوجها _هنار مسألة

 اجلواب/ على قولني:

القول األول: أنه ليس عليها كفارة، إذ ليس يف احلديث ما يدل على أن الكفارة تلزمها، وهو مذهب أهل 
 الظاهر، واألصح عند الشافعية.

القول الثاين: أن الكفارة تلزمها إذا كانت مطاوعة، وهذا قول مالك، وأصحاب الرأي، وأمحد ؛ ألهنا 
 تكت صوم رمضان ابجلماع، فوجب عليها الكفارة كالرجل.ه

، وهو أن املرأة إن كانت مطاوعة فعليها الكفارة، لقوة مأخذ هذا القول، وإن  وهذا القول هو األظهر
كانت مكرهة فال كفارة عليها، وكوهنا مل تذكر يف احلديث؛ ألهنا مل أتت ومل تسأل، وحاهلا حتتمل أن تكون 

مطاوعة، فلذا سكت عنها النيب صل ى هللا عليه وسل م، وقد اختار شيخ اإلسالم ابن مكرهة؛ وأن تكون 
 (1)تيمية أن كفارة املكرهة على اجلماع تلزم زوجها. 

ــ جواز حلف اإلنسان على ما يغلب على ظنه؛ ألن الرجل أقسم للنيب صل ى هللا عليه وسل م أنه ليس 5
ال يدرك  بيته، فأقره النيب صل ى هللا عليه وسل م، مع أن هذا األمربني البيت املدينة أهل بيت أفقر من أهل 

 ابليقني غالباً، وهللا تعاىل أعلم.

 حكم صوم من أصبح جنباً 

 
َا  ــ28 َّ صل ى هللا عليه وسل م َكاَن ُيْصبُِّح ُجُنباً مِّْن مجِّ ، مثَّ َعْن َعائَِّشَة َوُأم ِّ َسَلَمَة رضي هللا عنهما: َأنَّ النَّيبِّ  عٍّ

ُل َوَيُصوُم. ُمتـََّفٌق َعَلْيهِّ.  يـَْغَتسِّ
يــ 29 نفي  . وهذه الرواية فيها زايدة فائدة عما قبلها، وهيزَاَد ُمْسلٌِّم يفِّ َحدِّيثِّ ُأم ِّ َسَلَمَة: واَل يـَْقضِّ

 القضاء؛ مبعىن أنه ال يقضي ألن اجلنابة كانت يف الليل.
  معاين الكلمات:

.1118، ومسلم 1947( أخرجه البخاري 1)  
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 : كل ما أوجب الغسل من إنزال أو مجاع.)ُجُنباً( أي: ذو جنابة، وهي شرعاً 

اع(: من للسببية،   بسبب اجلماع. أي:)من مجِّ

 أهم املسائل واألحكام:

ـــ احلديث دليل على صحة صوم اجلنب وإن مل يغتسل إال بعد طلوع الفجر. وقد حكى الوزير ابن 1
 ( 1). هبرية، ومن بعده النووي إمجاع العلماء على ذلك

 (2)لى جواز أتخري الغسل من اجلنابة، وأنه ال جتب املبادرة بذلك. ـــ احلديث دليل ع2

/ يقاس على اجلنب احلائض إذا انقطع دمها ورأت الطهر قبل الفجر؛ فإهنا تصوم مع الناس ولو مل 3
تغتسل إال بعد طلوع الفجر؛ ألهنا حينئذٍّ من أهل الصوم، وعليها أن تبادر ابلُغسل لتصلي الفجر يف 

 ساء مثل احلائض يف ذلك.وقتها؛ والنف
 / وإذا احتلم الصائم يف هنار رمضان فهل يفسد صومه؟مسألة

اجلواب/ ال، بل يغتسل وصومه صحيح؛ ألنه ليس له اختيار يف ذلك وال إرادة، قال تعاىل: }}اَل ُيَكل ُِّف 
 [ ، وهللا تعاىل أعلم.286اَّللَُّ نـَْفًسا إِّالَّ ُوْسَعَها{{ ]البقرة: 

 م الواجب على امليتحكم قضاء الصو 

 
َياٌم َصاَم َمْن َماتَ »َعْن َعائَِّشَة رضي هللا عنها، َأنَّ َرُسوَل هللاِّ صل ى هللا عليه وسل م قَاَل:  ـــ 30  َوَعَلْيهِّ صِّ

 ُمتـََّفٌق َعَلْيهِّ.«. َعْنُه َولِّيُّهُ 
 واملراد ابلوِل: القريب. والوارث أوىل القرابة به.

 أهم املسائل واألحكام:

احلديث دليل على أن من مات وعليه صوم واجب فإنه يشرع لوليه أن يقضي الصوم عنه؛ ألنه  ـــ1
 إحسان إليه وبر وصلة.

ـــ احلديث ُمتص مبن كان معذوراً ملرض أو سفر أو حيض أو نفاس، مث زال عذره ومتكن من القضاء ومل 2
 مكان الصيام، كما لو امتد به املرضيقض حىت مات، فهذا هو الذي يتناوله احلديث، أما من مات قبل إ

أو السفر، أو امتد هبا احليض أو النفاس إىل املوت ومل جيد وقتاً للقضاء، فهذا ال شيء عليه وال على 
  وليه.

7، شرح مسلم 1/244( اإلفصاح 1)  

231بشرط أال يحضر وقت الصالة التالية.( 2)  
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ــ وال خيتص ذلك ابلوِل، بل كل من صام عنه قضى ذلك عنه وأجزأ؛ ألنه تربع، فأشبه قضاء الدين عنه، 
د خرج ُمرج الغالب؛ ألن الغالب وقوع ذلك من وِل امليت وقريبه، ال من وأما ذكر الوِل يف احلديث فق

 البعيد عنه.

 ـــ اجلمهور من أهل العلم على أن األمر يف احلديث حممول على االستحباب.3
وذهب أهل الظاهر إىل أن األمر للوجوب، أخذًا بظاهره. والصواب مع اجلمهور؛ ألنه لو قيل ابلوجوب 

 بعدم القضاء، لكونه ترك واجباً، وهذا ال يصح، لقوله تعاىل: }}َواَل َتزُِّر َوازِّرٌَة وِّْزَر للزم أن أيمث الوِل
 [.18ُأْخَرى{{ ]فاطر: 

 ابب صوم التطوع، وما هني عن صومه

 مقدمة مهمة:
هذا الباب عقده املؤلف لذكر األحاديث الواردة يف صوم التطوع، واألحاديث الواردة فيما هنى عن 

أنه ورد يف السنة أن لبعض األايم مزيَد فضل، فحث الشرع على صيامها، كما ورد النهي  صومه، وذلك
 عن صيام بعض األايم، حلكمٍّ عظيمة، كما سيأيت إن شاء هللا.

وقد جاء يف السنة الرتغيب يف الصيام، وبيان عظيم ثوابه، ففي حديث أِب هريرة رضي هللا عنه أن رسول 
َا إِّىَل َسبْ »قال: هللا صل ى هللا عليه وسل م  ، قَاَل ُكلُّ َعَملِّ اْبنِّ آَدَم ُيَضاَعُف، احلََْسَنُة بَِّعْشر َأْمثَاهلِّ ْعفٍّ عِّمِّاَئةِّ ضِّ

: فـَْرَحٌة عِّ رْ هللُا عز  وجل: إالَّ الصَّْوَم فَإِّنَُّه ِلِّ َوَأاَن َأْجزِّي بِّهِّ، َيدََع َشْهَوَتُه َوَطَعاَمُه مِّْن َأْجلِّي. لِّلصَّائِّمِّ فَـ  ْنَد َحَتانِّ
 (1«.)ٌة عِّْنَد لَِّقاءِّ رَب ِّهِّ...فِّْطرِّهِّ، َوفـَْرحَ 

 احلكمة من إضافة هللا تعاىل الصوم إىل نفسه من بني سائر األعمال:
 هللا تعاىل أضاف الصوم إىل نفسه، وهذا ــ وهللا أعلم ــ ألمرين:

لطوله وشدة  الصيف،: أن الصيام يستوعب النهار كله، فيجد الصائم فقد شهوته ال سيما يف هنار األول
 حره.
: أن الصيام سرٌّ بني العبد وربه ال يطلع عليه إال هللا تعاىل، فهو عمل ابطن، ال يراه اخللق، وال الثاين

  (2)يدخله الرايء، كما قال اإلمام أمحد رمحه هللا: )ليس يف الصوم رايء(.
 أايم يستحب صيامها

ْومِّ يـَْومِّ َعَرَفَة، هللا عنه: َأنَّ َرُسوَل هللاِّ صل ى هللا عليه وسل م ُسئَِّل َعْن صَ  ـ َعْن َأِبِّ قـََتاَدَة األَْنَصارِّي  رضي 31
َيَة َواْلَباقَِّيةَ »قَاَل:  َيامِّ يـَْومِّ َعاُشورَاَء، قَاَل: «ُيَكف ُِّر السََّنَة املَاضِّ َيةَ »، َوُسئَِّل َعْن صِّ ، َوُسئُِّل «ُيَكف ُِّر السََّنَة املَاضِّ

َننْيِّ، قَاَل:  َعْن َصْومِّ يـَْومِّ    . َرَواُه ُمْسلٌِّم.«ذاَك يـَْوٌم ُولِّْدُت فِّيهِّ، َوبُعِّْثُت فِّيهِّ، َأْو أُْنزَِّل َعَليَّ فِّيهِّ »االثـْ

164، 1151ومسلم  1894البخاري  هأخرج( 1)  

2/600(  كتاب الصيام من شرح العمدة البن تيمية" 2)   
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 أهم املسائل واألحكام:

ـــ استدل الفقهاء هبذا احلديث على فضل صيام يوم االثنني من كل أسبوع؛ ألن هذا يوم عظيم، ولد فيه 1
 سل م، وبعث إىل الناس بشرياً ونذيرًا، وأنزل هللا فيه القرآن، وهذه نعم عظيمة، خصَّ النيب صل ى هللا عليه و 

 هللا هبا هذا اليوم.

ـــ يتعلق بعض املبتدعة من الصوفية وأشباههم هبذا احلديث على مشروعية االحتفال مبولد النيب صل ى هللا 2
تدعة ل عن الصواب مبعزل، وال متسك للمبعليه وسل م؛ ألنه شرع فيه الصيام، وال ريب أن هذا االستدال

 هبذا احلديث ألمور:
 أ ـ أن الرسول صل ى هللا عليه وسل م مل حيتفل بيوم مولده يف حياته، ومل حيتفل به أصحابه من بعده رضي هللا

ليه ع عنهم وال التابعون هلم ِبحسان، ولو كان مشروعاً لسبقوان إليه؛ فإهنم أكثر األمة حمبة لنبيهم صل ى هللا
وسل م وأكثرها تعظيماً، أفيكونون ضيعوا هذا األمر، وتركوا ما هو فاضل ومطلوب تساهاًل أو عدم 

.  مسارعة إىل اخلري؟! كال 
ر على الوارد، ، وهي الصيام، فيقتصب ـ أن العبادات توقيفية، والشارع عنيَّ العبادة املشروعة يوم االثنني

 وال يُتعدى إىل غريه.
ج ـ أن علة الصوم ليست منحصرة بكونه يوم املولد؛ بل الرسول صل ى هللا عليه وسل م ذكر علة أخرى: 
وهي إنزال الوحي، وعلة اثلثة: وهي عرض األعمال على هللا، فلماذا تؤخذ علة واحدة فقط وتُعدى إىل 

 وال رسوله صل ى هللا عليه وسل م؟!أمر مل يشرعه هللا 
 

ــ وقد ذكر بعض أهل العلم أن أول من أحدث االحتفال ابملوالد هم الشيعة الفاطميون، يف املائة الرابعة، 
 مث تبعهم بعض من ينتسبون إىل السنة يف هذه البدعة جهاًل وتقليدًا، وهللا املستعان!

ب ثوابه عند هللا تعاىل، حيث إن صيامه يكف ر ذنو  ـــ احلديث دليل على فضل صيام يوم عرفة وجزيل3
 سنتني.

وإمنا يستحب صيامه ألهل األمصار، أما احلاج فال يسن له صيامه، بل يفطر أتسياً ابلنيب صل ى هللا عليه 
 وسل م وِبلفائه من بعده.

 ؟ط/ هل تكفري الذنوب الوارد يف احلديث يشمل الكبائر والصغائر؟ أم خاص ابلصغائر فقمسألة

 اجلواب/ قد اختلف العلماء يف هذا على قولني:

: أنه خاص ابلصغائر، وأما الكبائر؛ كالزان وأكل الراب والسحر، وغري ذلك، فال تكفرها القول األول
األعمال الصاحلة، بل ال بد  هلا من توبة، وهذا قول اجلمهور من أهل العلم، لقوله تعاىل: }}إِّْن 
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َهْوَن َعْنُه ُنَكف ِّْر َعْنُكْم َسي َِّئاتُِّكْم{{ ]النساء: جَتَْتنُِّبوا َكَبائَِّر َما  [ ، فدلت اآلية الكرمية على أن 31تـُنـْ
 منها. تكفري الصغائر مشروط ابجتناب الكبائر، واجتناهبا هو التوبة

ن واب ــلة القدر ـيف قيام ليــ : أن التكفري شامل للصغائر والكبائر، وهذا قول ابن املنذر ـالقول الثاين
حزم، وقد نصر ابن تيمية هذا القول، واحتج له ابلعمومات، كقوله تعاىل: }}إِّنَّ احلََْسَناتِّ يُْذهِّنْبَ 

{{ ]هود:  [ وابألدلة اليت رتبت فيها املغفرة على بعض الطاعات، كالوضوء، وصوم 114السَّي َِّئاتِّ
 (1).يوم عرفة، وعاشوراء وغريها

اشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر هللا احملرم، وقد ورد احلديث دليل على فضل صيام يوم ع ـــ4
عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه سئل عن صيام يوم عاشوراء، فقال: )ما علمت أن رسول هللا 
صل ى هللا عليه وسل م صام يومًا يطلب فضله على األايم إال هذا اليوم، وال شهرًا إال هذا الشهر، 

  (2)يعين رمضان(.

 

 
 الست من شوال فضل صيام

َمْن َصاَم »ـ َعْن َأِبِّ أَيُّوَب األَْنَصارِّي ِّ رضي هللا عنه، َأنَّ َرُسوَل هللاِّ صل ى هللا عليه وسل م قَاَل:  32
َيامِّ الدَّْهرِّ  تًّا مِّْن َشوَّالٍّ َكاَن َكصِّ  َرَواُه ُمْسلٌِّم.«. رََمَضاَن، مثَّ أَتْـبَـَعُه سِّ

 املراد ابلدهر: السنة.

 صحة احلديث:الكالم على 

قد تكلم بعض العلماء يف هذا احلديث؛ ألنه من رواية سعد بن سعيد األنصاري، أخي حيىي بن 
 سعيد األنصاري ، بسبب سوء حفظه ، لكن َتبعه آخرون ، ووثقه آخرون.

 أهم املسائل واألحكام:

د: دهر، واملراـــ احلديث دليل على فضل صيام ستة أايم من شوال، وأن صيامها مع رمضان كصيام ال1
السنة؛ أي: كأمنا صام السنة كلها، وذلك ثالمثائة وستون يوماً. وقد ورد يف حديث ثوابن رضي هللا عنه أنه 

م بعد جعل هللا احلسنة بعشر، فشهر بعشرة أشهر، وستة أاي»َسع رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م يقول: 
  (3).«الفطر متام السنة

 
8/357، 4/251، فتح الباري 7/489انظر: مجموع الفتاوى (  1)  
.1132، ومسلم 2006البخاري  هأخرج (2)  

، وهو  37/94، وأحمد  1715، وابن ماجه 3/239النسائي في الكبرى  ه( أخرج3)

.62حديث صحيح ، انظر : رفع اإلشكال عن صيام ستة أيام من شوال ص  
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 م صيام ستة أايم من شوال؟/ ما حكاألوىل سألةامل 

اجلواب/ القول ابستحباب صيامها، هو قول اجلمهور من أهل العلم، ومنهم: األئمة الثالثة أبو حنيفة، 
؛ ألنه مل ير أحدًا من أهل العلم والفقه ( 1)والشافعي، وأمحد، وذهب اإلمام مالك إىل كراهة صيامها 

 يصومها، ولئال يلحق برمضان ما ليس منه.
تذر ابن عبد الرب عن اإلمام مالك أبنه مل يبلغه حديث أِب أيوب مع أنه حديث مدين؛ وأنه إمنا كره وقد اع

صيامها خشية أن يضاف إىل رمضان ما ليس منه، أما من صامها لطلب الفضل، وعلى املعىن الذي ورد 
 (2)يف حديث ثوابن؛ فإن مالكاً ال يكره ذلك إن شاء هللا. 

 ليه قضاء من رمضان هل يبدأ ابلقضاء ؟ أم ابلست من شوال؟/ من عالثانية سألةامل

من صام »اجلواب/ من عليه قضاء فإنه يبدأ به، مث يصوم هذه األايم، لقوله صل ى هللا عليه وسل م: 
، ومن عليه أايم من رمضان فإنه ال يصدق عليه أنه صام رمضان حىت يقضيها؛ وألن املسارعة إىل «رمضان

 الذمة مطلوبة من املكلف. أداء الواجب وبراءة

 / هل تقضى الست من شوال بعد رمضان ؟الثالثة سألةامل

اجلواب/ الظاهر من قوِل أهل العلم أنه إذا انتهى شهر شوال ومل يصمها أهنا ال تقضى؛ ألهنا سنة فات 
حملها، والشارع خص ها بشوال، فال حيصل فضلها ملن صامها يف غريه، لفوات مصلحة املبادرة هبا 

 واملسارعة احملبوبة هلل تعاىل.
فإن كان ذلك لعذر، من مرض أو حيض أو نفاس، فمن أهل العلم من قال: جيوز قضاؤها بعد صيام ما 

، ومنهم من قال: إنه ال يشرع قضاؤها بعد شوال ملا (3) عليه، واختار ذلك الشيخ عبد الرمحن السعدي
 ، وهللا تعاىل أعلم.( 4) لشيخ عبد العزيز بن ابزتقدم، سواء تركت لعذر أو لغري عذر، وهذا اختيار ا

 

 فضل الصوم يف سبيل هللا تعاىل                         

 
َما مِّْن َعْبدٍّ َيُصوُم »ـ َعْن َأِبِّ َسعِّيدٍّ اخْلُْدرِّي ِّ رضي هللا عنه قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ صل ى هللا عليه وسل م:  33

.«الَّ اَبَعَد هللُا بِّذلَِّك اْليَـْومِّ َعْن َوْجهِّهِّ النَّاَر َسْبعِّنَي َخرِّيَفاً يـَْوماً يفِّ َسبِّيلِّ هللاِّ إِّ   . ُمتـََّفٌق َعَلْيهِّ، َواللَّْفُظ لُِّمْسلِّمٍّ
 

311/  1( الموطأ 1)   

259/ 10( االستذكار 2)  

230الفتاوى السعدية ص (3)  

389_388/ 15( الفتاوى 4)   
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 املراد بقوله : )يف سبيل هللا( اخُتلف فيه على قولني:
إذا أطلق « سبيل هللايف »األول: أن املراد به: اجلهاد يف سبيل هللا، وهذا قول ابن اجلوزي؛ ألن لفظ: 

 (1)اجلهاد. فاملراد به 
الثاين: أن املراد به: طاعة هللا، أبن يصوم قاصدًا وجه هللا تعاىل، سواء يف اجلهاد أو يف غريه، وهذا قول 

 قال الشيخ عبد العزيز بن ابز رمحه هللا: )وهذا قول قوي(. (2)القرطيب.

يكون فيها إال خريف واحد، فإذا مرَّ اخلريف مرت السنة  )سبعني خريفاً( أي: سبعني عاماً؛ ألن السنة ال 
 كلها. وخص اخلريف ابلذكر؛ ألن اخلريف أزكى الفصول، فهو أوان جدادهم وقِّطَافهم، وإدراك غالهتم.

 أهم املسائل واألحكام:

احلديث دليل على فضل الصيام يف سبيل هللا تعاىل، وأن جزاءه أن يبعد هللا وجهه عن النار ـــ 1
 عني عاماً؛ ألنه مجع بني مشقة اجلهاد واملرابطة، ومشقة الصيام.سب

وهذا حممول على ما إذا مل يضعفه الصيام عن مهمة اجلهاد، كما إذا كان يف حال املسري إىل 
 العدو أو يف حال الرابط.

 أما عند مالقاة العدو فقد أمر الرسول صل ى هللا عليه وسل م ابإلفطار يف الغزو، كما يف حديث
أِب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال: )سافران مع رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م إىل مكة وحنن 

 مِّْن َعُدو ُِّكْم، إِّنَُّكْم َقْد َدنـَْومتُْ »صيام، قال: فنزلنا منزالً، فقال رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م: 
 من أفطر، مث نزلنا منزاًل آخر، فقال:فكانت رخصة، فمنا من صام، ومنا « َواْلفِّْطُر َأقْـَوى َلُكمْ 

  (3)..(.وكانت عزمة، فأفطران.« إِّنَُّكْم ُمَصب ُِّحو َعُدو ُِّكْم، َواْلفِّْطُر َأقْـَوى َلُكْم، فََأْفطُِّروا»
وقد نقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية أنه أجاز الفطر للتَّقو ِّي به على اجلهاد وفـََعَلُه، وأفىت به 

شق يف رمضان، فأنكر عليه بعض املتفقهة، معلاًل لذلك أبنه ليس بسفر طويل، ملا نزل العدوُّ دم
فقال الشيخ: إن هذا الفطر ليس للسفر؛ وإمنا هو للتقو ِّي على جهاد العدو، وهو أوىل من 

  الفطر لسفر يومني سفراً مباحاً أو معصية.

ريقاً ما، وفطر من خيل ِّص غوذكر ابن القيم أنه إذا جاز فطر احلامل واملرضع خلوفهما على ولديه
  (4)ابجلواز. ففطر املقاتلني أوىل 

  ـــ يف احلديث دليل على فضل صوم التطوع ـــ ابعتبار املعىن الثاين ـــ وعظيم أجره عند هللا تعاىل.2

 

3/153 ( كشف المشكل من حديث الصحيحين1)  

3/217( المفهم 2)  

1120( أخرجه مسلم 3)  

1359_4/1358( بدائع الفوائد 4)  
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 هدي النيب ــ صلى هللا عليه وسلم ــ يف صيام التطوع

 
َل اَل يـُْفطُِّر، اَن َرُسوُل هللاِّ صل ى هللا عليه وسل م َيُصوُم َحىت  نـَُقو ـ َعْن َعائَِّشَة رضي هللا عنها قَاَلْت: كَ  34

َياَم َشْهرٍّ َقطُّ إِّ  الَّ َويـُْفطُِّر َحىتَّ نـَُقوَل اَل َيُصوُم، َوَما رَأَْيُت َرُسوَل هللاِّ صل ى هللا عليه وسل م اْسَتْكَمَل صِّ
ُتُه يفِّ َشْهرٍّ َأْكثـََر مِّنْ  َياماً يفِّ َشْعَباَن. ُمتـََّفٌق َعَلْيهِّ، َوالل ْفُظ لِّمُ رََمَضاَن، َوَما رَأَيـْ .ُه صِّ  ْسلِّمٍّ

 أهم املسائل واألحكام:

احلديث دليل على أن النيب صل ى هللا عليه وسل م كان يسرد الصوم يف بعض األحيان، ويسرد اإلفطار ـــ 1
 يف بعض األحيان.

توالت وسل م كان يراعي املصلحة، فإذا كثرت أشغاله و ولعل السر يف هذا ـ وهللا أعلم ـ أنه صل ى هللا عليه 
أعماله أخَّر الصيام، فيشتغل مبصاحل الناس، والصوم قد يضعفه عن ذلك، فإذا خفت األعمال وقلَّت 

 املشاغل سرد الصوم، وعلى هذا فلم يكن لصومه أو فطره وقت خاص.
زيع األوقات ألن تو ؛ يعطله عن أمر أهموهكذا ينبغي للمسلم أن يتحرى األوقات املناسبة للصوم حىت ال 

وتنظيم األعمال مما حتث عليه الشريعة يف أصوهلا وقواعدها، وعليه أن يسوس نفسه وميرهنا على طاعة هللا 
 تعاىل، حىت أتلف ذلك وتصبح العبادة عليها سهلة؛ بل حمبوبة جتد فيها األُنس ولذة املناجاة.

 م شهر كامل إال رمضان.ـــ احلديث دليل على أنه ال يشرع صيا2

  (1)قال النووي: )قال العلماء: وإمنا مل يستكمل غري رمضان؛ لئال يظن وجوبه(.

ـــ احلديث دليل على فضل اإلكثار من الصيام يف شهر شعبان؛ ألنه صل ى هللا عليه وسل م كان يكثر 3
 الصيام فيه.

  :إشكال 

وم "شعبان كله" واجلمع بينها وبني حديث الباب : ورد يف رواية أخرى عن عائشة أن رسول هللا كان يص
  (2)ك.أن املراد ابلكل هنا األكثر ، وهذا جائز يف لغة العرب كما نقل الرتمذي عن ابن املبار 

 

8/286( شرح النووي 1)  

3/114( جامع الترمذي 2)  
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 فضل صيام ثالثة أايم من كل شهر

 
: ْن َنصُ ـ َعْن َأِب َذر ٍّ رضي هللا عنه قَاَل: َأَمَراَن َرُسوُل هللاِّ صل ى هللا عليه وسل م أَ  35 مٍّ وَم مَِّن الشَّْهرِّ َثالَثََة َأايَّ

بَّانَ  ْمِّذِّيُّ، َوَصحََّحُه اْبُن حِّ  .َثاَلَث َعَشَرَة، َوَأْرَبَع َعَشَرَة، َومَخَْس َعَشَرَة. َرَواُه النََّسائِّيُّ، َوالرت ِّ

 شاء هللا ، وملا نقل األلباين حتسني الرتمذي قال: )وهو كما قال ـ إن(1)قال الرتمذي: )حديث حسن( 
 (2)(. تعاىل

 أهم املسائل واألحكام:

احلديث دليل على فضل صيام ثالثة أايم من كل شهر، وهي الثالث عشر، والرابع عشر، واخلامس عشر، 
 وهذه هي أايم البيض، َسيت بذلك: لبياض لياليها بنور القمر.

: صيام ثالثة ليه وسل م بثالثوقد ورد حديث أِب هريرة رضي هللا عنه قال: )أوصاين خليلي صل ى هللا ع
 ( 3)أايم من كل شهر، وركعيت الضحى، وأن أوتر قبل أن أانم(.

وعن معاذة العدوية أهنا سألت عائشة رضي هللا عنها: أكان رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م يصوم من كل 
ن أي أايم مل يكن يباِل مشهر ثالثة أايم؟ قالت: )نعم(، فقلت هلا: من أي ِّ أايم الشهر كان يصوم؟ قالت: )

  (4).الشهر يصوم(
فاألحاديث الصحيحة تدل على فضل صيام ثالثة أايم من كل شهر، وليس فيها حتديد ذلك أبايم البيض،  

 كما ورد يف حديث الباب.
قال الشيخ عبد العزيز بن ابز رمحه هللا: )األحاديث الصحيحة املستفيضة عن الرسول صل ى هللا عليه 

، «الصحيحني»فيه ذكر البيض، بل يصوم مىت شاء، كما يف حديث عبد هللا بن عمرو يف  وسل م، ليس
ث أِب ، وهي أصح بكثري من حدي«مسلم»ـ أيضاً ـ، وحديث أِب الدرداء يف « الصحيحني»وأِب هريرة يف 

، ةذر، فإذا صام ثالثة أايم من كل شهر يف العشر األول، أو يف العشر األوسط، أو يف العشر األخري 
  حصل له األجر، وإذا وافق أايم البيض فذلك أفضل مجعاً بني األحاديث كلها(. وهللا تعاىل أعلم.

 

 

 
( جامع الترمذي1)  

4/201 ء( اإلروا2)  

  721ومسلم  1981البخاري  هأخرج (3)

761 1160أخرجه مسلم ( 4)  
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 حكم تطوع املرأة ابلصوم وزوجها شاهد

ُصوَم  حيِّلُّ لِّْلَمْرَأةِّ َأْن تَ الَ »َعْن َأِبِّ ُهَريـَْرَة رضي هللا عنه، َأنَّ َرُسوَل هللاِّ صل ى هللا عليه وسل م قَاَل:  ـــ 36
.«. َوَزْوُجَها َشاهٌِّد إِّالَّ ِبِِّّْذنِّهِّ   ُمتـََّفٌق َعَلْيهِّ، َواللَّْفُظ لِّْلُبَخارِّي ِّ

 «.َغرْيَ رََمَضانَ »زَاَد أَبُو َداُوَد: 

 .احلافظ ذكر زايدة أِب داود لإليضاح؛ وإال فهي زايدة معلومة من الشرع؛ ألن رمضان ليس فيه إذن ألحد

 د( أي : حاضر.ومعىن ) شاهِّ 

 أهم املسائل واألحكام:

ـــ احلديث دليل على أنه ال حيل للمرأة أن تصوم تطوعاً وزوجها حاضر إال ِبذنه وموافقته؛ ألن حق 1
الزوج واجب على زوجته، ومن حقوقه االستمتاع هبا، والصوم قد مينعه من ذلك، وصيام غري الفرض 

 مستحب، والقيام ابلواجب مقدم على القيام ابملستحب.
ل يف ذلك صيام االثنني واخلميس، والست من شوال، وغري ذلك، مما يستحب صيامه، على ما قيل ويدخ

 يف أحاديثها، كما تقدم.

فإذا صامت بال إذنه صح صيامها وأمثت؛ فإن طلب منها أن تفطر وجب عليها ذلك، فإن أبت فهي 
 عاصية.

 ـــ إن كان غائباً جاز هلا أن تصوم، وال حتتاج إىل إذنه.2

ــ أنَّ الصوم الواجب؛ كرمضان أداًء أو قضاًء، ال حيتاج إىل إذن الزوج، فتصومه ولو كره ذلك؛ إذ ال ـ3
 طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق.

 
 

 حكم صوم العيدين

 
َيامِّ يَـ  ــ 37 َمنْيِّ: يـَْومِّ وْ َعْن َأِبِّ َسعِّيدٍّ اخْلُْدرِّي ِّ رضي هللا عنه، َأنَّ َرُسوَل هللاِّ صل ى هللا عليه وسل م هَنَى َعْن صِّ

 اْلفِّْطرِّ، َويـَْومِّ النَّْحرِّ. ُمتـََّفٌق َعَلْيهِّ.
 : أهم املسائل واألحكام
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ـــ احلديث دليل على النهي عن صوم يومي عيد الفطر واألضحى، وهذا النهي للتحرمي، ِبمجاع أهل 1
 .العلم، سواء أصامهما عن نذر أم تطوع أم كفارة أم غري ذلك

ي أن يوم عيد الفطر هو اليوم الذي تنتهي فيه فريضة الصيام، فتتميز به واحلكمة من هذا النه
 أايم الفطر من أايم الصيام، وتتضح به معامل احلدود.

وأما الفطر يف يوم األضحى فإنه اليوم الذي يضحي فيه الناس، ويُهُدون، ويظهرون شعائر هللا 
 تعاىل ابألكل من ذلك.
 حكم صيام أايم التشريق

 
ُم التَّْشرِّيقِّ »ْن نـُبَـْيَشَة اهْلَُذِلِّ ِّ رضي هللا عنه قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ صل ى هللا عليه وسل م: عَ  ـــ 38 َأايَّ

، َوذِّْكرٍّ هللِّ عز  وجل ، َوُشْربٍّ ُم َأْكلٍّ  َرَواُه ُمْسلٌِّم.«. َأايَّ
مِّ التَّشْ  َوَعْن َعائَِّشَة، َواْبنِّ ُعَمَر رضي هللا عنهم قَاالَ: مَلْ يـَُرخَّصْ  ـــ 39 رِّيقِّ َأْن ُيَصْمَن، إِّالَّ يفِّ أايَّ

 لَِّمْن مَلْ جيِّدِّ اهْلَْدَي. َرَواُه اْلُبَخارِّيُّ.

: هي اليوم احلادي عشر، والثاين عشر، والثالث عشر من ذي ( التشريق أايمــ) باملراد 
ينشروهنا ا و احلجة.َسيت بذلك: ألن الناس يشر ِّقون فيها حلوم األضاحي واهلدااي، أي: يقددوهن

 لتجف يف الشمس.

 :أهم املسائل واألحكام

احلديث دليل على أن أايم التشريق أايم أكل وشرب وإظهار للفرح والسرور، فهي أايم عيد ـــ 1
ُم التَّ »ال أايم إمساك. قال النيب صل ى هللا عليه وسل م:  ، عِّيُداَن يـَْوُم َعَرَفَة، َويـَْوُم النَّْحرِّ، َوَأايَّ ْشرِّيقِّ

ْساَلمِّ أَ   ..(1)«. ْهَل اإلِّ

ـــ احلديث دليل على أن هذه األايم أايم ذكر هلل تعاىل، وذلك ابلتكبري عقب الصلوات، ويف كل األوقات 2
 واألحوال الصاحلة لذكر هللا تعاىل.

 تـــ احلديث دليل على أنه ال جيوز صيام أايم التشريق مطلقاً، ال للحاج وال لغريه؛ ألن هذه األايم ليس3
أايم صيام؛ ألهنا أايم عيد، فال جيوز صيامها ولو وافق ذلك عادة اإلنسان؛ كيوم االثنني أو اخلميس، أو 

أول أايم البيض؛ فإنه ال يصوم، ويستثىن من ذلك املتمتع الذي مل جيد اهلدي؛ فإنه جيوز له صيام أايم 
ومها مطلقاً، ومنهم من منع صومها التشريق الثالثة على الراجح من أقوال أهل العلم، ومنهم من أجاز ص

  (2)مطلقاً، وهي أقوال نسبت لبعض الصحابة والتابعني.

، وأحمد  5/252النسائي ، و 773، والترمذي 2419( أخرجه أبو داود 1)

لكن ذكر يوم عرفة غير محفوظ 28/605  

4/242انظر: فتح الباري  4/242: فتح الباري رانظ (2)   
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ص، أو مل يـَُرخَّْص( له حكم الرفع إىل النيب  والقول جبواز صيامها للمتمتع أرجح؛ ألن قول الصحاِب: )رُخ ِّ
 صلى هللا عليه وسلم.

 حكم صوم يوم اجلمعة

 

َلَة اجْلُُمَعةِّ بِّقَِّيامٍّ مِّْن اَل ختَْ » عنه، َعنِّ النَّيبِّ ِّ صل ى هللا عليه وسل م قَاَل: ـ َعْن َأِبِّ ُهَريـَْرَة رضي هللا 40 َتصُّوا لَيـْ
، إِّالَّ َأْن َيُكوَن يفِّ َصْومٍّ َيصُ  مِّ َيامٍّ مِّْن َبنْيِّ اأَلايَّ ، َواَل خَتَْتصُّوا يـَْوَم اجْلُُمَعَة بِّصِّ  َرَواهُ «. وُمُه َأَحدُُكمْ َبنْيِّ اللََّياِلِّ

 ُمْسلٌِّم.
اَل َيُصوَمنَّ َأَحدُُكْم يـَْوَم »ـ َوَعْن َأِبِّ ُهَريـَْرَة رضي هللا عنه قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ صل ى هللا عليه وسل م:  41

َلُه، َأْو يـَْوماً بـَْعَدهُ   ُمتـََّفٌق َعَلْيهِّ.«. اجْلُُمَعةِّ، إِّالَّ َأْن َيُصوَم يـَْوماً قـَبـْ

 :أهم املسائل واألحكام

ديث دليل على النهي عن ختصيص ليلة اجلمعة بقيام دون غريها من اللياِل إذا مل يكن له عادة بقيام  احل
كل ليلة؛ فإن هذا من البدع، يقول أبو شامة رمحه هللا: )وال ينبغي ختصيص العبادات أبوقات مل خيصصها 

ل، إال ما على بعض فض هبا الشرع، بل يكون مجيع أفعال الرب مرسلة يف مجيع األزمان، ليس لبعضها
  (1)فضله الشرع وخصَّه بنوع من العبادة(.

 ما حكم صوم يوم اجلمعة؟/ األوىل سألةامل
اجلواب/ احلديث دليل على النهي عن إفراد يوم اجلمعة ابلصيام، وهذا النهي للكراهة عند مجهور 

وم قبله أو إال أن يص»وسلم ـــ :  العلماء، والصارف للنهي من التحرمي إىل الكراهة قوله ـــ صلى هللا عليه
، فدل ذلك على أن النهي عن صومه ليس للحتم، كما هو لعيدي الفطر واألضحى اللذين ال « بعده

 جيوز صيامهما حبال.

وحكمة النهي عن صيام يوم اجلمعة ـ وهللا أعلم ـ أنه يوم عظيم مجع هللا فيه من األمور الكونية ما مل جيمعه 
 قدم يف موضعه ـ، فهو مظنة أن يعظمه الناس ابلصيام أو ليلته ابلقيام، فبنيَّ النيب صل ى هللايف غريه ـ كما ت

عليه وسل م أنه ال جيوز ختصيصه، حىت يكون يوم عيد، فيه النشاط والقوة على العمل الصاحل والتبكري إىل 
 اجلمعة.

 / مىت جيوز صيام اجلمعة؟الثانية سألةامل

77( الباعث على إنكار البدع والحوادث" ص1)  
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 أبمرين:كون صيامه جائزاً وياجلواب/ تزول الكراهة 
األول: أن يصوم قبله يوماً أو بعده يوماً موالياً له، واشرتاط أن يكون موالياً له هو ظاهر اللفظ، ويدل له 

وم اجلمعة وهي دخل عليها ي ـــ صل ى هللا عليه وسل مـــ حديث جويرية بنت احلارث رضي هللا عنها أن النيب 
أتريدين أن تصومي غدًا؟، قالت: ال، قال: »ت: ال، قال: ، قال«أصمتِّ أمس؟»صائمة فقال: 

  (1).«فأفطري»
و كان كما ل« إال أن يكون يف صوم يصومه أحدكم»الثاين: إذا صادف يوم اجلمعة عادة لإلنسان، لقوله: 

يصوم يوماً ويفطر يوماً، فصادف يوم صيامه يوم اجلمعة، ومثل ذلك لو صادف يوم اجلمعة يوم عرفة فإنه 
 مه؛ ألنه مل يصمه لكونه يوم مجعة، وإمنا لكونه يوم عرفة.يصو 

 حكم الصوم إذا انتصف شعبان

 
َتَصَف َشْعَباُن َفالَ إِّ »َعْن َأِبِّ ُهَريـَْرَة رضي هللا عنه: َأنَّ َرُسوَل هللاِّ صل ى هللا عليه وسل م قَاَل:  ـــ 42 َذا انـْ

 مْحَُد.َرَواُه اخْلَْمَسُة، واْستَـْنَكَرُه أَ «. َتُصوُموا

 الكالم على صحة احلديث:

  (2.)احلديث أخرجه اخلمسة وقال الرتمذي : حديث حسن صحيح

 وقد ضعف احلديث اإلمام أمحد، فقد نقل البيهقي عن أِب داود، عن أمحد أنه قال: )هذا حديث منكر(
داود أنه   وكما ضعفه عبد الرمحن بن مهدي، ونقل عنه أب.  وكذا نقل احلافظ عن ابن معني أنه قال ذلك

 (3)لرازي.وممن ضعفه أبو زرعة ا،  كان ال حيد ِّث به

 159ص انظر لطائف املعارف
 

وعلة تضعيفه عندهم أن العالء تفرَّد به، وهو ممن ال يقبل تفرده، واألحاديث الصحيحة عن النيب صل ى هللا 
، فإن « م يومٍّ وال يومنيال تقدموا رمضان بصو «: »الصيام»عليه وسل م على خالفه، كما تقدم أول كتاب 

هذا يدل على النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومني، وأما أكثر فال أبس، وحديث الباب هذا فيه النهي 
 عن الصيام ابتداء من النصف من شعبان.

وقال آخرون: إن احلديث صحيح، منهم: الرتمذي، وابن حبان، واحلاكم، والطحاوي، وابن عبد الرب، 
 ز بن ابز، والشيخ عبد العزي

وقد ردَّ أبو داود ُمالفته لألحاديث الصحيحة فقال: )وليس هذا عندي خالفه( ولعل مراده أن حديث 

1989( أخرجه البخاري 1)            

 738( جامع الترمذي 2)

 .2/301السنن  ،4/129فتح الباري  ،4/209( السنن الكبرى 3)
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العالء يدل على املنع من تعمد الصيام بعد النصف ليصله برمضان، أما من صام بعد النصف لعادة له 
ك ال مانع ه قضاء، أو نذر فكل ذلبصوم يوم وإفطار يوم، أو له عادة يستكثر من الصيام يف شعبان، أو علي

  (1).له

وهبذا تزول املخالفة إن شاء هللا تعاىل، فينهى عن الصيام بعد النصف، ويتأكد النهي إذا كان قرب هناية 
الشهر، كما تقدم، لكن كما قال احلافظ ابن رجب: )إنه تكلم يف هذا احلديث من هو أكرب من هؤالء 

لى قول من هو دوهنم، وقد ذكره احلافظ ابن رجب ضمن األحاديث فيكون قوهلم مقدمًا ع (2).وأعلم(
 (3). اليت ُأمجع على ترك العمل هبا، وعزا هذا اإلمجاع إىل الطحاوي

 
 النهي عن صيام يوم السبت

وا يـَْوَم اَل َتُصومُ »ـ َعنِّ الصَّمَّاءِّ بِّْنتِّ ُبْسرٍّ رضي هللا عنها: َأنَّ َرُسوَل هللاِّ صل ى هللا عليه وسل م قَاَل:  43
، أو عود شجرة، فليمضغها ، إِّالَّ فِّيَما اْفرُتَِّض َعَلْيُكْم، فَإِّْن مَلْ جيِّْد َأَحدُُكْم إِّالَّ حلاء عنبٍّ رواه  «السَّْبتِّ

 اخلمسة، ورجاله ثقات، إال أنَُّه ُمْضَطرٌِّب.
 َوَقْد أَْنَكَرُه َمالٌِّك.

 .َوقَاَل أَبُو َداُوَد: ُهَو َمْنُسوخٌ 

 حة احلديث:الكالم على ص

 (4) .احلديث اختلف العلماء يف صحته ، فمنهم من صححه كابن خزمية وابن حبان واحلاكم واأللباين
وضعفه آخرون لالضطراب يف سنده، ونكارة متنه، ومنهم: الزهري، ومالك، واألوزاعي، وحيىي بن سعيد، 

 واإلمام أمحد، والنسائي، والطحاوي، وابن القيم، وابن حجر.

متنه، فإن ظاهره يدل على النهي عن صوم السبت إال أن يكون يف صيام الفريضة، وهذا يدل  أما نكارة
على املنع من صيامه ولو كان قبله يوماً أو بعده يوماً، فعارضه أحاديث أصح منه وأشهر، ومنها حديث 

ائمة فقال: ص جويرية بنت احلارث املتقدم؛ أن النيب صل ى هللا عليه وسل م دخل عليها يوم اجلمعة وهي
احلديث. فهذا صريح يف جواز صيام « أتريدين أن تصومي غدًا؟...»، قالت: ال، قال: « َأُصْمتِّ أمس؟»

  يوم السبت يف غري الفريضة.

  .بن بسر رضي هللا عنه عبد هللاأما نكارة سنده فلالختالف فيه على و 

.3/224( تهذيب مختصر السنن 1)  

159( انظر: اللطائف ص2)  

1/25شرح علل الترمذي ( 3)  

.4/118، إرواء الغليل 379، /81/435، 3/317(4 ) 
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هللا  اديث أصح منه وأشهر، والعلم عندفالذي يظهر أن احلديث ال يصح وأنه غري حمفوظ؛ ألنه عارضه أح
  (1)تعاىل.

 
 حكم صوم يوم عرفة بعرفة

 
َّ صل ى هللا عليه وسل م: هَنى َعْن َصْومِّ يـَْومِّ َعَرَفَة بَِّعَرفَ  44 َة. َرَواُه ـ َعْن َأِبِّ ُهَريَرَة رضي هللا عنه، َأنَّ النَّيبِّ

، َوَصحََّحُه اْبُن  ْمِّذِّي ِّ  ُخَزمْيََة، َواحْلَاكُِّم، واْستَـْنَكَرُه اْلُعَقْيلِّيُّ.اخْلَْمَسُة َغرَي الرت ِّ

 الكالم على صحة احلديث:

لكن  (2).هذا احلديث صححه ابن خزمية واحلاكم، كما ذكر احلافظ، وقال الذهيب: )إسناده ال أبس به(
 عليه وسل م هللااستنكره العقيلي، فقال بعد سياقه هبذا اإلسناد: )ال يتابع عليه، وقد ُروي عن النيب صل ى 

  (3).أبسانيَد جيادٍّ أنه مل يصم يوم عرفة، وال يصح عنه أنه هنى عن صومه(
 

 :أهم املسائل واألحكام

 ؟ / ما حكم صوم يوم عرفة للحاجمسألة

 أقوال:  اختلف فيه العلماء على ثالثاجلواب/ 

 (4).ألنصارياىي بن سعيد وهو قول حي القول األول: حيرم صومه للحاج؛ أخذاً بظاهر احلديث يف الباب،

استحباب صيام يوم عرفة للحاج وغريه، فقد رُوي عن ابن الزبري، وأسامة بن زيد، وعائشة القول الثاين: 
رضي هللا عنهم أهنم كانوا يصومونه، واختاره ابن حزم، مستدالً بعموم حديث أِب قتادة املتقدم يف فضل 

  .صيامه وأنه يكف ر السنة املاضية والباقية

أنه يستحب فطره وال جيب، وهذا قول أكثر أهل العلم، لفعل النيب صل ى هللا عليه وسل م،  القول الثالث: 
كما تقدم يف حديث أم الفضل بنت احلارث؛ وألن الفطر يتقوى به على الدعاء، وال سيما آخر النهار. 

 .والصوم يضعفه ومينعه الدعاء يف هذا اليوم العظيم، فيكون ترك الصيام أفضل

 
( بناًء على تضعيف الحديث فإنَّا نبقى على األصل؛ وهو جواز إفراد السبت بالصوم تطوعاً.1)  

10/683سير أعالم النبالء ( 2)  

.1/298ء الضعفا( 3)  
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القول الرابع: التفصيل، وهو أن من يشق عليه الصيام أو يضعفه عن الدعاء فإنه يكره له أن يصومه، ومن  
  (1)كان يطيقه وال يشق عليه فيستحب له أن يصومه، وهذا القول رواية عن أمحد، ذكرها اخلطاِب.

 عليه أتسياً ابلنيب صل ى هللاواألظهر ـ وهللا أعلم ـ قول اجلمهور، وهو استحباب فطره، وكراهة صيامه، 
 وسل م وِبلفائه من بعده، فإهنم وقفوا مفطرين، وهللا أعلم.

 حكم صوم الدهر

 
اَل َصاَم َمْن »َعْن َعْبدِّ هللاِّ ْبنِّ َعْمرو رضي هللا عنهما قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ صل ى هللا عليه وسل م:  ــــ 45

 ُمتـََّفٌق َعَلْيهِّ.«. َصاَم األََبدَ 
: ـــ 46  «.اَل َصاَم َوالَ َأْفَطرَ »َولُِّمْسلِّمٍّ َعْن َأِبِّ قـََتاَدَة بَِّلْفظِّ

 معاين الكلمات:

 ( األبد: بفتح اهلمزة والباء، هو الدهر الطويل الذي ليس مبحدود.)ال صام من صام األبد

 وقد اختلف العلماء يف معىن هذه اجلملة على قولني:
 م الدهر، زجرًا له عن مواصلة الصيام.األول: أنه دعاء على الصائم الذي صا

الثاين: أنه إخبار ال دعاء. ومعىن )ال صام(؛ أي: أنه ال جيد مشقة يف الصيام، لكونه اعتاده حىت خفَّ 
 عليه، فلم يفتقر إىل الصرب على اجلهد الذي يتعلق به الثواب.

 :أهم املسائل واألحكام

األايم  به: سرد الصوم متتابعاً يف مجيع األايم، ابستثناء احلديث دليل على النهي عن صيام الدهر، واملراد
 اليت هني عن صيامها، وهي العيدان والتشريق.

 / ما حكم صوم الدهر؟مسألة
  اجلواب/ اختلف فيه العلماء على أقوال:

 ، واستدلوا حبديث أِب موسى األشعري(2.)القول األول: التحرمي ، وهو قول ابن حزم ومجاعة من العلماء
وقبض  « ُم َهَكَذاَمْن َصاَم الدَّْهَر ُضي َِّقْت َعَلْيهِّ َجَهنَّ »رضي هللا عنه، عن النيب صل ى هللا عليه وسل م قال: 

القول الثاين: جواز صيام الدهر، وهذا قول ابن املنذر، وطائفة، واستدلوا مبا ُروي أن مجاعة من  (3)كفه.
وأبو طلحة، وعبد هللا بن عمر، وأبو أمامة وامرأته،  الصحابة والتابعني سردوا الصوم، منهم: عائشة،

 وغريهم رضي هللا عنهم.

3/344، اإلنصاف 3/321( معالم السنن 1)   

7/12( المحلى 2)  

وغيرهما ، وهو حديث مختلف  3/78، وابن أبي شيبة  32/484( أخرجه أحمد 3)

 في رفعه ووقفه، والظاهر أن له حكم الرفع.
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وأتولوا أحاديث النهي عن صيام الدهر أبن املراد من صامه مع األايم املنهي عنها من العيدين وأايم 
 التشريق.

ىل اجلمهور. إالقول الثالث: أنه يستحب صيام الدهر ملن قوي عليه ومل يفوت فيه حقًّا. وعزاه ابن حجر 
َا َصاَم الدَّْهر»واستدلوا حبديث أِب قتادة: ( 1) تًّا مِّْن شوَّال، َفَكَأمنَّ ، (2) «َمْن َصاَم رََمَضاَن وأَتْـبَـَعُه سِّ

 قالوا: فدل على أن صوم الدهر أفضل مما ُشبه به، وأنه أمر مطلوب.
، ملا (3)شيخ اإلسالم ابن تيمية وهذا أقل ما يقال فيه، وهذا هو الذي رجحه القول الرابع: الكراهة، 

 يلي:
 ـــ أن صيام الدهر ُمالف هلدي النيب صل ى هللا عليه وسل م حيث كان يصوم ويفطر. 1

ـــ أن النيب صل ى هللا عليه وسل م جعل أفضل الصيام صيام داود ـــ عليه الصالة والسالم ـــ ،  2
لك صيام داود عليه السالم، وهو أفضل ُصم يوماً وأفطر يوماً، فذ»وقال لعبد هللا بن عمرو: 

 «.الصيام
، فيه تغليظ وإخبار مينع من صيام الدهر؛ ألنه إما دعاء « ال صام من صام األبد»ـــ أن قوله:  3

إن كان معناه الدعاء فيا ويح من « ال صام من صام األبد»وإما إخبار، قال ابن العرِب: )قوله: 
ل ى ل م؛ وإن كان معناه اخلرب، فيا ويح من أخرب عنه النيب صأصابه دعاء النيب صل ى هللا عليه وس

  (4)هللا عليه وسل م أنه مل يصم(.

 ـ أن املنع من صيام الدهر يتفق مع منهج اإلسالم يف ضرورة االعتدال بني حق هللا تعاىل وحظ النفس. 4

رموا أجر وأما ما ورد عن بعض السلف أهنم صاموا الدهر، فهذا اجتهاد منهم نرجو أال حي
 اجتهادهم إن شاء هللا، وإال فإن النيب صل ى هللا عليه وسل م أنكر على عبد هللا بن عمرو ذلك.

 ابب االعتكاف وقيام رمضان

 
االعتكاف لغة: لزوم الشيء، يقال: عكف واعتكف: لزم املكان، قال تعاىل: }}يـَْعُكُفوَن َعَلى 

 [ .138َأْصَنامٍّ هَلُْم{{ ]األعراف: 
 لزوم املسجد لعبادة هللا تعاىل. وشرعاً:

ولالعتكاف فوائد عظيمة، فهو عزلة مؤقتة عن أمور احلياة، وشواغل الدنيا، وإقبال على هللا 
 تعاىل، وانقطاع عن االشتغال ابخللق، وال سيما يف ختام شهر رمضان، حيث ترجى ليلة القدر.

4/222( فتح الباري 1)  

تقدم تخريجه( 2)  

22/302الفتاوى ( 3)  

، وفتح الباري 3/992( انظر: عارضة األحوذي 4)

4/222  
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صل ى  ان يف العشر األواخر أتسياً ابلنيبواالعتكاف سنة ِبمجاع أهل العلم، واألفضل االعتكاف يف رمض
هللا عليه وسل م كما سيأيت، ومل ينقل أنه صل ى هللا عليه وسل م اعتكف يف غري رمضان، إال قضاًء ملا اعتكف 

 يف شوال.

 فضل قيام رمضان

 
ْن قَاَم رََمَضاَن إِّميَاانً مَ »ـ َعْن َأِبِّ ُهَريـَْرَة رضي هللا عنه، َأنَّ َرُسوَل هللاِّ صل ى هللا عليه وسل م قَاَل:  47

 ُمتـََّفٌق َعَلْيهِّ.«. َواْحتَِّساابً، ُغفَِّر َلُه َما تـََقدََّم مِّْن َذْنبِّهِّ 
( 3/127« )الكربى»، ومن ذلك ما أخرجه النسائي يف « وما أتخر»وقد جاء يف رواايت أخرى زايدة: 

وما » ة، عن أِب هريرة، بزايدةمن طريق قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن أِب سلم
  (1)، قال ابن عبد الرب: )إهنا زايدة منكرة يف حديث الزهري(.« أتخر

وذلك ألن احلديث رواه مجاعة من الثقات من أصحاب سفيان بن عيينة عنه، عن الزهري، ومل يذكروا فيه 
 «.وما أتخر»

 :أهم املسائل واألحكام

وأنه من أسباب مغفرة الذنوب، ومن صلى الرتاويح كما ينبغي ـــ احلديث دليل على فضل قيام رمضان 1
د هللا تعاىل، أي: مصدقاً بوع« إمياانً »، ومعىن « إمياانً واحتساابً »فقد قام رمضان، واملغفرة مشروطة بقوله: 
 يطلب ثوابأي: حمتسباً الثواب عند هللا تعاىل، ف« واحتساابً »وبفضل القيام وعظيم أجره عند هللا تعاىل، 

 هللا ويبتغي مرضاته، ال بقصد آخر من رايء، أو مدح، أو ثناء، وحنو ذلك.

امِّ َحىتَّ َمْن قَاَم َمَع اإلِّمَ »وقد ورد عن أِب ذر رضي هللا عنه أن رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م قال: 
َلةٍّ   .واملراد ابنصراف اإلمام: انقضاء الصالة( 2)« يـَْنَصرَِّف، ُكتَِّب َلُه قَِّياُم لَيـْ

 / كم عدد الركعات يف قيام رمضان؟مسألة

/ السنة يف قيام رمضان أن يكون ِبحدى عشرة ركعة؛ لقول عائشة رضي هللا عنها: )كان رسول اجلواب
هللا صل ى هللا عليه وسل م ال يزيد يف رمضان وال يف غريه على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعاً فال تسأل 

 (3حسنهن وطوهلن، مث يصلي ثالاثً(.) فال تسأل عنعن حسنهن وطوهلن، مث يصلي أربعاً 

وقد ورد في حديث ابن عباس رضي هللا عنهما ) أن رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم كان يصلي بالليل 

.(4)ثالث عشرة ركعة(  

 

7/105( التمهيد 1) ،  
، وابن ماجه  3/203، والنسائي  806، والترمذي  1375أخرجه أبو داود ( 2) 

وقال الترمذي : حديث حسن صحيح.، 35/352، وأحمد  1/420  

( متفق عليه3)  

.764، ومسلم  1138( رواه البخاري 4)  
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فقد تكون الركعتان الزائدَتن على اإلحدى عشرة ما كان يفتتح به صالة الليل، كما يف حديث زيد بن  
 وهللا أعلم. (1).د رضي هللا عنه الذي ساقه مسلم بعد هذا احلديث، أو سنة العشاءخال

، (2)وصح عن عمر رضي هللا عنه أنه أمر متيماً الداري وُأِب بن كعب أن يقوما للناس ِبحدى عشرة ركعة 
ف ال ، فهو ضعي( 3)وأما ما ورد أن الناس على عهد عمر رضي هللا عنه كانوا يصلون ثالاثً وعشرين 

 ، وال متمسك فيه ملن ينتصر هلذا العدد.(4)تقوم به حجة، لوجوه ليس هذا حملها. 
لكن من يفيت من أهل العلم ابلثالث والعشرين يستدل مبا يف حديث ابن عمر رضي هللا عنهما أن النيب 

ن، وهذا ياصل ى هللا عليه وسل م ملا سئل عن صالة الليل مل حيدد عددًا معيناً، مع أن املقام مقام ب
االستدالل ال أبس به، لكن األفضل اتباع سنة النيب صل ى هللا عليه وسل م اليت داوم عليها، وعمل هبا 

أصحابه من بعده، ومنهم اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه وهو أفهم منا لنصوص الشرع، 
و إحدى عشر عليه وسل م يف هتجده، وه وأكثر إدراكاً ملقاصده، فجمع الناس على ما فعله النيب صل ى هللا

 ركعة، ووافقه الصحابة رضي هللا عنهم يف ذلك.
لكن من زاد على إحدى عشر ركعة فهو مأجور ـــ إن شاء هللا ـــ حسب نيته وقصده، وهللا تعاىل ال يضيع 

 أجر من أحسن عماًل.

لنية، السيئات، بشرط صدق ا ـــ احلديث دليل على أن األعمال الصاحلة سبب لغفران الذنوب وتكفري2
 «.إمياانً واحتساابً »لقوله: 

 فضل العمل يف العشر األواخر من رمضان

 
 ــَعْن َعائَِّشَة رضي هللا عنها قَاَلْت: َكاَن َرُسوُل هللاِّ صل ى هللا عليه وسل م إَِّذا َدَخَل اْلَعْشُر ـ ـــ 48

رُي مِّْن رََمَضان  َلُه، َوأَيـَْقَظ َأْهَلُه. ُمتـََّفٌق عَ ـ َشدَّ مِّئْـ ــَأي: اْلَعْشُر اأَلخِّ  َلْيهِّ.َزرَُه، وَأْحَيا لَيـْ

 معاين الكلمات:

)شدَّ مئزره( أي: جدَّ واجتهد يف العبادة، وقيل: اعتزل النساء، وهذا أظهر، لقوله بعده: )وأحيا 
 ليله(، ويف رواية مسلم: )وجدَّ وشدَّ املئزر( والعطف يقتضي املغايرة.

 .: سهره فأحياه ابلطاعة)أحيا ليله( أي

 أهم املسائل واألحكام:

.3/21( فتح الباري 1)  

وسنده صحيح. 1/511( رواه مالك 2)  

2/496والبيهقي  1/110( رواه مالك 3)  

48انظر: صالة التراويح لأللباني ص (4)  
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ـــ احلديث دليل على فضل العمل الصاحل يف العشر األواخر من رمضان، وأن هلا مزية على 1
غريها من أايم الشهر مبزيد الطاعة والعبادة، من صالة، وذكر، وتالوة قرآن. وسر هذا االجتهاد 

 يف العشر األواخر أمران:
 لعشر هي ختام الشهر املبارك، واألعمال ِبواتيمها.األول: أن هذه ا

الثاين: أن هذه العشر ترجى فيها ليلة القدر، ولعل اإلنسان يدركها وهو قائم هلل رب العاملني، 
 فيغفر له ما تقدم من ذنبه.

احلديث دليل على مشروعية إيقاظ األهل لياِل العشر، وحثهم على الصالة، وترغيبهم يف ـــ 2
اإليقاظ أمر ميسور يف هذا الزمان، وال سيما لياِل العشر، لكن املطلوب توجيه األهل الطاعة، و 

وكذا الناشئة ملا فيه اخلري، واحلذر من ضياعها يف القيل والقال، ويف اجملالس احملرمة واالجتماعات 
 اآلمثة.

َم هللاُ رَُجاًل قَاَم مَِّن اللَّيْ »قال رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م:  َوأَيـَْقَظ اْمَرأََتُه َفَصلَّْت،  لِّ َفَصلَّىرَحِّ
َم هللُا اْمَرَأًة قَاَمْت مَِّن اللَّْيلِّ َفَصلَّْت، وأَيـَْقَظْت َزْوَجهَ  ا فَإِّْن أََبْت َنَضَح يفِّ َوْجهَِّها اْلَماَء، َورَحِّ

  (1)«. َفَصلَّى، فَإِّْن َأََب َنَضَحْت يفِّ َوْجهِّهِّ اْلَماءَ 

 حكم االعتكاف

 
َر مِّْن رََمَضاَن، َحىتَّ تـََوفَّاهُ ـ وَ ــ 49 َّ صل ى هللا عليه وسل م َكاَن يـَْعَتكُِّف اْلَعْشَر اأَلَواخِّ َها: َأنَّ النَّيبِّ  هللُا، مثَّ َعنـْ

 اْعَتَكَف َأْزَواُجُه مِّْن بـَْعدِّهِّ. ُمتـََّفٌق َعَلْيهِّ.
 أهم املسائل واألحكام:

م عشر األواخر من رمضان، وأن النيب صل ى هللا عليه وسل  ـــ احلديث دليل على مشروعية االعتكاف يف ال1
 الزم ذلك يف كل عام حىت توفاه هللا عز  وجل.

واالعتكاف مشروع يف كل وقت، لكن يتأكد يف شهر رمضان، ويتأكد أتكيدًا آخر يف العشر األواخر 
 منه.

ما العلم أبنه يسن للمرأة، ك ـــ احلديث دليل على مشروعية اعتكاف النساء، وقد قال اجلمهور من أهل2
يسن للرجل، لكن بشرط أن تكون طاهرة؛ وأال حيصل بذلك فتنة، وأن أيذن هلا زوجها، للحديث املتقدم: 

 عاىل أعلم.، واالعتكاف من ابب أوىل، وهللا ت«اَل حيِّلُّ لِّْلَمْرَأةِّ َأْن َتُصوَم َوَزْوُجَها َشاهٌِّد إِّالَّ ِبِِّّْذنِّهِّ »

، وابن 3/205والنسائي  1450، 1308( أخرجه أبو داود 1)

، وسنده قوي.12/372، وأحمد 1336ماجه   
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 ف معتكفهمىت يدخل املعتك

 
َها قَاَلْت: َكاَن َرُسوُل هللاِّ صل ى هللا عليه وسل م إَِّذا َأرَاَد َأْن يـَْعَتكَِّف َصل ى اْلَفْجَر، مثَّ َدَخَل ــ 50 ـ َوَعنـْ

 ُمْعَتَكَفُه. ُمتـََّفٌق َعَلْيهِّ.
 

 أهم املسائل واألحكام:

 / مىت يدخل املعتكُِّف معتكَفه؟األوىل سألةامل

الة الفجر من اليوم احلادي والعشرين، وهذا رواية عن اإلمام أمحد، وبه قال القول األول: بعد ص
  (1)األوزاعي، ومال إليه الصنعاين.

القول الثاين: أنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس ليلة إحدى وعشرين، وهذا قول اجلمهور من أهل 
رَ َف َمعِّي فـَْليَـْعَتكِّفِّ الْ َمْن َكاَن اْعَتكَ »... العلم ، حلديث أِب سعيد رضي هللا عنه وفيه:   «. َعْشَر اأَلَواخِّ

 بغري هاء عدد للياِل، وأول هذه اللياِل ليلة إحدى وعشرين.« العشر»ووجه االستدالل: أن لفظ 
 وهذا هو الراجح ألمرين:

األول: أن من مقاصد االعتكاف التماس ليلة القدر، وهي ترجى يف أوَتر العشر، وأوهلا ليلة إحدى 
 وعشرين.

الثاين: أن من دخل قبل الغروب صدق عليه أنه اعتكف العشر األواخر بكاملها، أما إذا دخل بعد صالة 
 الفجر مل يصدق عليه أنه اعتكف العشر األواخر كلها.

وأما حديث عائشة رضي هللا عنها املذكور يف الباب فمعناه: انقطع يف معتكفه بعد صالة الفجر لالنفراد 
 اع هبم يف الصالة، وكان قبل ذلك معتكفاً البثاً يف مجلة املسجد.عن الناس بعد االجتم

 / وقت اخلروج بعد هناية االعتكاف:املسألة الثانية

 القول األول: يكون عند خروجه لصالة العيد، لكي يصل عبادة بعبادة.
لشهر، والشهر اوالقول الثاين: أنه خيرج إذا غربت الشمس ليلة العيد؛ ألن العشر األواخر تنتهي ابنتهاء 

،  20/170، جمموع فتاوى ابن عثيمني  10/295ينتهي بغروب الشمس من ليلة العيد االستذكار 
 ، وهذا هو األظهر؛ لقوة مأخذه، وهللا أعلم.61ص االعتكافوفقه 

.1/347( سبل السالم 1)    

. 215و  1167، ومسلم  2018(أخرجه البخاري 2)  
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 ،احلديث دليل على أنه جيوز للمعتكف أن خيصص له مكاانً يف املسجد خيلو به، سواء كان خباًء أو غريهـــ 
وشرط الفقهاء أال يضي ِّق بذلك على املصلني، وبشرط الصيانة والنظافة، وغالب املساجد اليوم فيها غرف 

 «.ابب املساجد»صاحلة لإلقامة فيها، فتقوم مقام اخليمة، وقد تقدم ذلك يف 

 حكم خروج املعتكف أو جزء من بدنه من املسجد

 
َها قَاَلْت: إِّْن َكاَن َرُسوُل هللاِّ  51 ُل َعَليَّ رَْأَسُه ـ َوهُ ـ َوَعنـْ دِّ ـ  صل ى هللا عليه وسل م لَُيْدخِّ َو يفِّ املَْسجِّ

َاَجةٍّ، إَِّذا َكاَن ُمْعَتكِّفاً. ُمتـََّفٌق َعَلْيهِّ، َواللَّْفُظ لِّلْ  ُلُه، وََكاَن اَل َيْدُخُل اْلبَـْيَت إِّالَّ حلِّ .فَُأرَج ِّ  ُبَخارِّي ِّ
 الرتجيل : تسريح الشعر والعناية به.

 سائل واألحكام:أهم امل

احلديث دليل على جواز إخراج املعتكف رأسه أو شيء من بدنه من املسجد، وأن هذا ال ـــ 1
 يؤثر على االعتكاف.

ـــ  احلديث دليل على أنه جيوز للمعتكف أن ينظف شعره، وأن هذا ال ينايف االعتكاف، ويقاس على 2
}}اَيَبينِّ  كان اإلنسان معتكفاً، لعموم قوله تعاىل:ذلك تنظيف بدنه وثيابه؛ ألن النظافة مطلب شرعي ولو  

دٍّ{{ ]األعراف:   [ .31آَدَم ُخُذوا زِّينَـَتُكْم عِّْنَد ُكل ِّ َمْسجِّ
  .احلديث دليل على جواز خروج املعتكف للحاجة، ويلحق هبما كل ما حيتاجه املعتكفـــ 3

شق عليه تركه ومل يكن عنده من ومن ذلك خروجه إلحضار طعام أو شراب أو مالبس، أو حنو ذلك مما ي
يقوم ِبحضاره، كما خرج النيب صل ى هللا عليه وسل م من معتكفه مع صفية لريدها إىل بيتها أتنيساً هلا، 

  (1).الصحيحني»حيث مل يكن بيتها الصقاً ابملسجد، واحلديث يف 

 / أقسام خروج املعتكِّف ثالثة:مسألة

لبيع أو شراء أو مجاع، أو حنو ذلك، فهذا ال جيوز، ويُبطل  ـ خروج ينايف االعتكاف، كما لو خرج 1
 االعتكاف، سواء اشرتطه أم ال.

ـ خروج ألمر ال بد  له منه شرعاً، أو طبعاً، كما تقدم، فهذا جيوز ولو مل يشرتطه؛ ألنه وإن مل يشرتطه يف  2
 اللفظ فهو مشرتط يف العادة.

ييع جنازة، أو عيادة مريض، أو زايرة قريب، وما أشبه ذلك ، مثل: اخلروج لتشدٌ ـ خروج ألمر له منه بُ  3
فهذا إن اشرتطه جاز وإال فال، وسيأيت الكالم على موضوع ( 2). من الطاعات وهذا قول احلنابلة

  االشرتاط ـ إن شاء هللا ـ وهللا تعاىل أعلم.

2175ومسلم  2035ري أخرجه البخا( 1)  

.174، 20/157، فتارو ابن عثيمين 163انظر: فقه االعتكاف ص( 2)  
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 من أحكام االعتكاف

َها قَاَلْت: السُّنَُّة َعَلى املُْعَتكِّ ــ 52 َرَها،  فِّ َأاَل يـَُعوَد َمرِّيضاً، َواَل َيْشَهَد َجَنازًَة، َوالَ مَيَسَّ ـ َوَعنـْ اْمَرَأًة، َواَل يـَُباشِّ
، َواَل اْعتَِّكاَف إِّاَل يفِّ مَ  ْنُه، َوالَ اْعتَِّكاَف إِّالَّ بَِّصْومٍّ َاَجةٍّ، إِّالَّ لَِّما اَل بُدَّ لَُه مِّ . َرَواُه أَبُو سْ َواَل خَيُْرَج حلِّ دٍّ َجامِّعٍّ جِّ

رِّهِّ.َدا َح َوْقُف آخِّ  ُوَد، َواَل أبََْس بِّرَِّجالِّهِّ، إِّالَّ َأنَّ الرَّاجِّ

 أهم املسائل واألحكام:

ـــ احلديث دليل على أنه ليس للمعتكف أن يعود مريضاً أو يشهد جنازة يف غري املسجد الذي 1
وى قهو معتكف فيه، بل يلزم مكانه حىت يتفرغ للعبادة، ولكن هذا األثر فيه مقال، فال ي

االستدالل به على منع املعتكف من اخلروج لعيادة املريض أو شهود اجلنازة، وقيَّد الفقهاء ذلك 
مبن له عليه حق كالوالدين أو القريب؛ ألن ذلك من ابب صلة الرحم، أو عامل له أثر ابرز يف نفع 

ل د كاملسلمني، فمثل هؤالء يعاد مريضهم، وتشهد جنائزهم، أما عيادة كل مريض، أو شهو 
 جنازة فهذا يؤثر على االعتكاف، كما تقدم.

 / حكم االشرتاط يف االعتكاف:األوىل سألةامل

إن اشرتط يف ابتداء اعتكافه اخلروج ألمر عارض، مثل: عيادة املريض، أو شهود اجلنازة، أو 
 حضور جملس علم، أو حنو ذلك، فللعلماء يف ذلك قوالن:

 هب اجلمهور.القول األول: جواز االشرتاط. وهذا مذ

واستدلوا حبديث ضباعة بنت الزبري رضي هللا عنها يف موضوع االشرتاط يف احلج، فقد قال هلا 
ي َواْشرَتِّطِّي»النيب صل ى هللا عليه وسل م:    (1)«.ُحج ِّ

ووجه الداللة: أنه إذا كان الشرط يؤثر يف اإلحرام، وهو ألزم العبادات ابلشروع فيه، فاالعتكاف 
 من ابب أوىل.

القول الثاين: أنه ال جيوز االشرتاط. وهذا مذهب املالكية، وقد نص على ذلك اإلمام و 
 (2).مالك

وهذا قول قوي؛ ألن االعتكاف عبادة، والعبادات توقيفية، واملرجع يف أحكام االعتكاف إىل هدي النيب 
ه اشرتط، وقد كان م أنصل ى هللا عليه وسل م، فقد اعتكف مرات عديدة ومل ينقل عنه صل ى هللا عليه وسل  

خيرج حلاجته، ومل يرد أنه كان يشرتط يف ذلك، مث إن اخلروج الزائد على حاجة اإلنسان اليت ال بد  منها 
  بناًء على الشرط، ينايف االعتكاف لغة وشرعاً، وهللا أعلم.

1207ومسلم  5089أخرجه البخاري ( 1)  

1/314( الموطأ 2)  
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: ال تعاىلـــ احلديث دليل على أن املعتكف ممنوع من مباشرة النساء، وقد دل على ذلك القرآن، ق2
دِّ{{ ]البقرة:  ُتْم َعاكُِّفوَن يفِّ اْلَمَساجِّ ُروُهنَّ َوأَنـْ [ أي: ال تالمسوهن جبماع أو تقبيل، أو 187}}َواَل تـَُباشِّ

 حنو ذلك من املالمسة.

ـــ احلديث دليل على أنه يشرتط يف االعتكاف أن يكون يف )مسجد جامع( أي: تصلى فيه اجلماعة، 3
اجلمعة. أما كون االعتكاف ال بد  أن يكون يف مسجد، فهذا شرط جممع عليه،  وليس املراد أن تصلى فيه

دِّ{{ (. 1) ُتْم َعاكُِّفوَن يفِّ اْلَمَساجِّ ُروُهنَّ َوأَنـْ فال يصح االعتكاف الشرعي إال فيه، قال تعاىل: }}َواَل تـَُباشِّ
 [.187]البقرة: 

 / هل جيب االعتكاف يف مسجد تقام فيه اجلمعة؟الثانية سألةامل

 اجلواب/ قوالن للعلماء يف ذلك:

القول األول: أنه يلزم أن يعتكف يف مسجد تقام فيه اجلمعة إن ختلل اعتكافه مجعة، وهذا قول 
 املالكية، وكذا الشافعية إن كان اعتكافه نذرًا متتابعاً.

ك على لالقول الثاين: أنه ال يلزم أن تقام فيه اجلمعة؛ بل له أن خيرج لصالة اجلمعة، وال يؤثر ذ
ُتْم َعاكُِّفوَن يفِّ  اعتكافه، وهو مذهب احلنفية واحلنابلة، واستدلوا بعموم قوله تعاىل: }}َوأَنـْ

دِّ{{، وهذا نص عام يف كل مسجد.  اْلَمَساجِّ

 وهذا هو الراجح ـ إن شاء هللا ـ لقوة دليله.

 / هل للمعتكف أن خيرج مبكرًا للجمعة؟الثالثة سألةامل

 يف ذلك :اجلواب/  قوالن للفقهاء 
القول األول: أن له التبكري فيخرج إىل اجلمعة يف الوقت الذي كان خيرج فيه، لعموم األحاديث 

 الدالة على فضل التبكري إىل اجلمعة، وهي تشمل املعتكف وغريه.

القول الثاين: أنه ال يبكر بل خيرج متأخرًا، لئال يطول زمن خروجه عن معتكفه، وقد رخص له 
اجلمعة، وهذا يتم إذا حضرها وصلى مع الناس، وهو مشغول بعبادة قد للحاجة وهي حضور 

 شرع فيها، فصارت أوىل، واألول أظهر، لقوة مأخذه، وهللا تعاىل أعلم.
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 الزمن الذي تُلتمس فيه ليلة القدر

 
َلَة لـ َعنِّ اْبنِّ ُعَمَر رضي هللا عنهما: َأنَّ رَِّجاالً مِّْن َأْصَحابِّ النَّيبِّ ِّ صل ى هللا عــ 53 يه وسل م ُأروا لَيـْ

رِّ، فـََقاَل َرُسوُل هللاِّ صل ى هللا عليه وسل م:  ، يفِّ السَّْبعِّ اأَلَواخِّ َأَرى ُرْؤاَيُكْم َقْد »اْلَقْدرِّ يفِّ املََنامِّ
رِّ  ْليَـَتَحرََّها يفِّ السَّْبعِّ اأَلَواخِّ رِّ، َفَمْن َكاَن ُمَتَحر ِّيَها فـَ  ُمتـََّفٌق َعَلْيهِّ.. «تـََواطََأْت يفِّ السَّْبعِّ اأَلَواخِّ

 معاين الكلمات:
)ليلة القدر( أي: ليلة الشرف والتقدير؛ ألن القْدر: بسكون الدال؛ إما من الشرف واملقام، كما 
يقال: فالن عظيم القدر، وإما من التقدير والتدبري، أي: الليلة اليت يكون فيها تقدير ما جيري يف 

[ ، قال قتادة: 4ُق ُكلُّ َأْمرٍّ َحكِّيمٍّ *{{ ]الدخان: تلك السنة، كما قال تعاىل: }}فِّيَها يـُْفرَ 
 ، وال مانع من اعتبار املعنيني.( 1))يفرق فيها أمر السنة( 

 )تواطأت( أي: توافقت.

 أهم املسائل واألحكام:

 ـــ احلديث دليل على أن هللا تعاىل قد يكرم بعض املؤمنني فرييه يف منامه ما ينفعه وغريه.1
 
يل على جواز العمل ابلرؤاي الصاحلة إذا دل ت القرينة على صدقها ومل ختالف احلديث دلـــ 2

 .الشرع. ومن القرينة أن تتفق الرُّؤى على شيء

ـــ احلديث دليل على أن ليلة القدر يف رمضان، وأن من حرص عليها فإنه يتحراها يف السبع 3
 األواخر منه.

 ن رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م جياور يفورد يف حديث عائشة رضي هللا عنها قالت: كاـــ 
رِّ مِّْن رََمَضانَ »العشر األواخر من رمضان، ويقول:  َلَة اْلَقْدرِّ يفِّ اْلَعْشرِّ اأَلَواخِّ  (2).«حَتَرَّْوا لَيـْ

وهذا يدل على أن املطلوب حتريها يف مجيع العشر، وال منافاة بينه وبني حديث الباب الدال 
يف السبع األواخر، وجيمع بينهما مبا ورد عن ابن عمر رضي هللا عنهما على أن املطلوب حتريها 

رِّ، فَإِّْن َضُعَف َأَحدُكُ »أن النيب صل ى هللا عليه وسل م قال:  ْم َأْو َعَجَز اْلَتمُِّسوَها يفِّ اْلَعْشرِّ اأَلَواخِّ
لعشر حمل لتحري ليلة القدر، ووجه اجلمع أن مجيع لياِل ا(،3)« َفاَل يـُْغَلنَبَّ َعَلى السَّْبعِّ اْلبَـَواقِّي

  لكن أرجاها السبع البواقي.

 
وسنده صحيح. 216، فضائل األوقات للبيهقي ص25/65( تفسير الطبري 1)  

.1169، ومسلم 2020أخرجه البخاري ( 2)  

،209، 1165أخرجه مسلم ( 3)  
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 حتديد ليلة القدر بليلة سبع وعشرين

 
َلةِّ ـ َعْن ُمَعاوِّيََة ْبنِّ َأِبِّ ُسْفَياَن رضي هللا عنهما، َعنِّ النَّيبِّ ِّ صل ى هللا عليه وسل م قَاَل يفِّ لَيْـ  54

َلُة َسْبعٍّ َوعِّْشرِّينَ »اْلَقْدرِّ:  ُح َوقْـُفُه. َرَواهُ «. لَيـْ  أَبُو َداُوَد، َوالرَّاجِّ
 «.ارِّيفـَْتحِّ اْلبَ »َوَقدِّ اْخُتلَِّف يفِّ تـَْعيينَِّها َعَلى َأرْبَعِّنَي قـَْوالً، َأْوَرْدهُتَا يفِّ 

هذا احلديث ورد مرفوعاً كما ورد موقوفاً على معاوية رضي هللا عنه ، وهو مما انفرد به أبو داود 
واألصح عند اإلمام أمحد وقفه ، وكذا الدراقطين كما ذكر ابن عن بقية أصحاب الكتب الستة ، 

 (1.)رجب 

 أهم املسائل واألحكام:
ـــ احلديث دليل على أن ليلة القدر هي ليلة سبع وعشرين؛ ألنه سيق مساق اجلزم واحلتم، وهذا قاله 1

 إين ألعلم ل: )وهللامعاوية رضي هللا عنه حسب اجتهاده. وقد ورد عن ُأِب بن كعب رضي هللا عنه أنه قا
 (2وعشرين(.) م بقيامها، هي ليلة سبعأيُّ ليلة هي؟ هي الليلة اليت أمران رسول هللا صل ى هللا عليه وسل  

 / حتديد ليلة القدر:مسألة

اختلف يف تعيني هذه الليلة، فذكر احلافظ ستة وأربعني قوالً، وأكثرها أقوال ال دليل عليها، وميكن جعلها 
 ثالثة أقسام:

ـ أقوال ابطلة؛ كالقول أبهنا رفعت أصاًل، أو القول أبهنا يف كل السنة، أو القول أبهنا ليلة النصف من  1
 شعبان.

 ـ أقوال ضعيفة؛ كالقول أبهنا يف أول رمضان، أو ليلة النصف من رمضان. 2
 ـ أقوال راجحة وهي األقوال املتعلقة بكوهنا يف العشر األواخر من رمضان. 3

قوال أهنا يف العشر األواخر، وأوَترها آكد، وليلة سبع وعشرين آكد من غريها، وكان ُأِب بن  وأظهر األ
 كعب رضي هللا عنه حيلف أهنا ليلة سبع وعشرين، كما تقدم.

وذهب أبو قالبة وطائفة إىل أهنا تنتقل يف لياِل العشر، وروى عبد الرزاق بسنده عن أِب قالبة أهنا تنتقل يف 
هذا أظهر، وفيه مجع بني األحاديث »وقد نسب النووي هذا إىل احملققني، وقال:  ،4/252وتر املصنف 

  (3)«. املختلفة
  واحلكمة يف إخفاء هذه الليلة: أن جيتهد الناس يف طلبها رجاَء إصابتها.

.235( لطائف المعارف ص1)  

762أخرجه مسلم ( 2)  

6/492، الشرح الممتع 6/450، المجموع 5/290شرح النووي ( 3)  
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وقد ورد يف سياق حديث ُأِب بن كعب ـ املتقدم ـ أن من عالمة ليلة القدر أن تطلع الشمس صبيحتها 
 احتمالني يف معىن ذلك:(. 1)ذكر القاضي عياض يف " إكمال املعلم " ال شعاع هلا.  بيضاء

 األول: أهنا صفة خاصة هبا يف صبيحة تلك الليلة ، ال أهنا صفة يف كل ليلة قدر.

الثاين: أهنا صفة خاصة هلا ، وقيل يف ذلك: ملا حجبها من أشخاص املالئكة الصاعدة إىل السماء الذين 
 بتنزهلم تلك الليلة ، وهللا أعلم.أخرب هللا 

 
 مب يدعو من وافق ليلة القدر؟

 
َلُة اْلَقْدرِّ  55 َلةٍّ لَيـْ َما  ،ـ َعْن َعائَِّشَة رضي هللا عنها قَاَلْت: قـُْلُت: اَي َرُسوَل هللاِّ، َأرَأَْيَت إِّْن َعلِّْمُت َأيُّ لَيـْ

،»َأُقوُل فِّيَها؟ قَاَل:  : اللَُّهمَّ إِّنََّك َعُفوٌّ اُه اخْلَْمَسُة، َغرْيَ َأِبِّ َداُوَد، َروَ «. حتِّبُّ اْلَعْفَو، فَاْعُف َعين ِّ  ُقوِلِّ
ْمِّذِّيُّ، َواحْلَاكُِّم.  َوَصحََّحُه الرت ِّ

 أهم املسائل واألحكام:
ـــ يستدل الفقهاء هبذا احلديث على فضل الدعاء يف اللياِل اليت ترجى فيها ليلة القدر، وأنه يستحب 1

يكثر من الدعاء، ويدعو مبا أرشد إليه النيب صل ى هللا عليه وسل م أم املؤمنني عائشة رضي ملن وفقه هللا أن 
 .هللا عنها؛ ألنه دعاء عظيم جامع

 ( 2)يقول البيهقي رمحه هللا: )مسألة العفو من هللا مستحبة يف مجيع األوقات، وخاصة يف هذه الليلة(.
 ا أن يتوسل إىل هللا تعاىل ابسم من أَسائه أو صفة منـــ احلديث دليل على أنه يستحب للداعي إذا دع2

 صفاته تناسب دعاءه؛ كأن يقول: اي رمحن أرمحين، اي غفور اغفر ِل، وحنو ذلك.
ـــ يف احلديث إثبات صفة العفو هلل تعاىل، ومعناها: الصفح عن الذنوب. والعفو: اسم هلل تعاىل، وكذا 3

 طيل، وهللا تعاىل أعلم.ق جبالله وعظمته إثباَتً بال متثيل، وتنزيهاً بال تعإثبات صفة احملبة هلل تعاىل على ما يلي

 

 

 3/116( القاضي عياض في " إكمال المعلم " 1)

 258فضائل األوقات ص (2)
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 جواز شد الرحال ألحد املساجد الثالثة لقصد االعتكاف

 
الَ ُتَشدُّ الر َِّحاُل إِّالَّ »َرُسوُل هللاِّ صل ى هللا عليه وسل م: ـ َعْن َأِبِّ َسعِّيدٍّ اخْلُْدرِّي ِّ رضي هللا عنه قَاَل: قَاَل  56

دِّ اأَلْقَصى دِّي هَذا، َواْلَمْسجِّ ، َوَمْسجِّ دِّ احلََرامِّ َد: اْلَمْسجِّ  َلْيهِّ.ُمتـََّفٌق عَ «. إِّىَل َثالَثَةِّ َمَساجِّ
 )الرحال(: مجع رحل، وهو سرج البعري الذي يركب عليه.

، أو ألنه مل ( 1)ملقدس، َسي األقصى لبعده عن املسجد احلرام يف املسافة )املسجد األقصى( أي: بيت ا
 (2). الزُمشرييكن وراءه مسجد، وهذا ذكره 

 أهم املسائل واألحكام:

احلديث دليل على حترمي السفر ألي بقعة تقصد لذاهتا بقصد التعبد فيها العتقاد فضلها، إال هذه 
هلا من اخلصائص اليت ليست لغريها، ومن ذلك مضاعفة الصالة املساجد الثالثة، وإمنا خصت بذلك ملا 

يف املسجد احلرام مبائة ألف صالة، ويف املسجد النبوي أبلف صالة، ويف بيت املقدس ِبمسمائة صالة، 
ومنها: أن هذه املساجد الثالثة بناها أنبياء  (3)على أن حديث التضعيف يف بيت املقدس ضعيف.

 .صلوات هللا وسالمه عليهم

 

 

 

 

 

 

 4/150( تهذيب األسماء واللغات 1)

 2/351( الكشاف 2)

 292، تمام المنّة ص 4/342( اإلرواء 3)
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 الخاتمة 
 

 
اسال الله عز  الصيام،تلخيصه وجمعه من كتاب  تما مهذا اخر 

ه ن يجعلأو وناشره،ن ينفع به قارئه وجامعه وكاتبه أوجل 

وصلى الله وسلم على نبينا  أعلم،والله  ،لوجهه الكريم خالصًا

  أجمعين.له وصحبه آمحمد وعلى 
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